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Inleiding  
  

In dit jaarverslag kijken wij terug op het jaar 2019. Een jaar waarin wij nog steeds een zeer hoge 

bezetting hadden met vaste bewoners. Er zijn een record aantal activiteiten geweest (ruim 700) en 

financieel hebben wij ook goed gedraaid. Dit is alleen maar mogelijk door de geweldige inzet van de 

tientallen vrijwilligers. Het succes van Het Stadshuus is niet onopgemerkt gebleven, want wij werden 

genomineerd voor Dorpshuis van het jaar in de provincie Gelderland. We wisten door te dringen tot 

in de finale-ronde. In dit jaarverslag gaan we wat uitvoeriger in op alle hiervoor genoemde aspecten. 

De bevindingen van de kascommissie zijn ook al opgenomen in het jaarverslag. Hiervoor hebben wij 

gekozen vanwege de andere situatie waarin wij leven op het moment van het schrijven van dit 

jaarverslag, vanwege het Corona-virus.  

 

Ik wens u veel leesplezier bij het lezen en hoop dat u daarmee een goede indruk krijgt van het reilen 

en zeilen van Het Stadshuus.    

 

 

Peter van Waveren Hogervorst 

Voorzitter 

 

 

Evenementen 
 

De evenementencommissie wil activiteiten aanbieden voor álle Lochemers, van jong tot oud. Zij wil 

hiermee graag bijdragen aan de exploitatie van het Stadshuus, maar ook zorgen voor verbinding 

tussen de gebruikers van het Stadshuus. Er zijn al veel leuke ideeën geopperd. Ondertussen lagen de 

reguliere activiteiten niet stil.  

 

Anneke’s Praothuus presenteerde tijdens drukbezochte zondagmiddagen o.a. Willem Regtop, 

boswachter bij Natuurmonumenten; Hanneke Carmiggelt, vrijwilliger bij de Medische Hulpmiddelen 

Bank en Maran Olthoff, met anekdotes uit het dagelijkse leven.  

 

Elke woensdagochtend vond het Muziekcafé plaats. Een aantal 

daarvan hadden een speciaal tintje. Zo was er op woensdag 2 

oktober, tijdens de Week tegen Eenzaamheid, een feestelijk 

Muziekcafé. Verschillende muzikanten zorgden ervoor dat alle 

genres aan bod kwamen. Er was voor ieder wat wils! 

Er werd afgesloten met een hapje, aangeboden door de 
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Wekelijkse Markt Lochem en soep, aangeboden door Stadshuus Lochem. 

 

Dit jaar is François gestart met het gratis computerinloop spreekuur. Hij zit dan op woensdag tussen 

10.00 en 12.00 klaar op de 1e verdieping om computervragen te beantwoorden, bijv. m.b.t. tablet, 

gebruik van Windows e.d. 

 

Op woensdagmiddag werd er gesjoeld, op donderdagmiddag kon er gehandwerkt worden en een 

keer per 2 weken was op vrijdagmiddag Vincent Geels aanwezig met het Open atelier. Daar 

gebeurden leuke dingen zoals: aquarelleren, textiele vormgeving, tekenen, schilderen, monoprints, 

kleding maken, tassen ontwerpen, enz. Alles was mogelijk.  

 

De Kunstroute Lochem in april trok ook weer veel bezoekers. Het Stadshuus is voor velen de 

uitvalsbasis van de jaarlijkse kunstroute en werd gedurende het Paasweekend door ca 700 

kunstliefhebbers bezocht. 

 

Op 26 oktober kwam de frans-nederlandse zanger Edouard 

van der Velde naar het Stadshuus. De kaarten waren een 

week van tevoren al uitverkocht. Op de avond zelf genoot 

men van het repertoire van deze bijzondere zanger, 

bijgestaan door pianist Aart de Groot. 

 

 

 

 

In de feestmaand december bracht Sinterklaas op woensdag 

4 december een bezoek aan het Stadshuus. Thea Bargeman 

schonk het Stadshuus een boek met originele tekeningen die 

zij maakte van de woensdagochtend muzikanten. Dit 

prachtige boek is te bewonderen in de Huiskamer. 

 

 

Op woensdag 18 december stond de muziekochtend in het 

teken van Kerst. Een sfeervolle, extra lange ochtend, mét een 

korte lezing en demonstratie van het midwinterhoornblazen 

Door een aantal vrijwilligers waren prachtige kerst 

tafelkransen gemaakt. Een activiteit die voor volgend jaar al 

op de agenda staat en waar iedereen, niet alleen vrijwilligers, 

zich voor kan aanmelden. 
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Exposities 
 

In het verslagjaar waren er de volgende exposities: 

 

Januari    

Onder de noemer De Vier Jaargetijden was Schildersgroep Willow in december 2018 al gestart met  

hun expositie van landschapsschilderijen. Gedurende deze drukke feestmaand was de belangstelling 

wisselend, terwijl in januari 2019 er iedere middag wel bezoekers binnenliepen. De groep was 

content met de aandacht. 

 

Februari-maart 

Trude Bergsma, Ank Stegenga en Sandra van de Griendt 

Deze drie samenwerkende kunstenaars vormden voor hun tentoonstelling een gelegenheidstrio. Een 

tentoonstelling die op ludieke wijze werd ingeluid door Tanja Abbas. Het interview bij de opening gaf 

een inkijkje in de achtergronden en drijfveren van de exposanten. Zij gaven ook demonstraties van 

hun werkstijl(en) hetgeen bezoekers steeds aangenaam verraste. Het specifieke werk trok minder 

bezoekers, maar wel een gericht publiek. 

 

April 

Verzameld werk van deelnemers Kunstroute Lochem 

Begin april, voorafgaand aan de Kunstroute Lochem werden de wanden van de Molenzaal opgefrist 

en werd de belichting verbeterd. Dankzij een groep van vrijwilligers is de expositieruimte nog 

geschikter gemaakt en worden de bezoekers van lezingen buiten de expositietijden verrast. De 

Kunstroute tijdens de Paasdagen trok weer een groot aantal bezoekers; meer dan 700 zo was de 

schatting door de 9 exposerende kunstenaars. Er waren ook activiteiten voor kinderen, muzikale 

omlijsting en levendige interactie tussen kunstenaar en aanschouwer. 

 

Mei-juni 

Made in Lochem 

Onder de bezielende leiding van het Historisch 

Genootschap exposeerden 8 Lochemse 

ondernemingen, die allen toonaangevend zijn 

geworden voor onze stad, het ontstaan en de groei van 

hun bedrijf. Niet alleen de Molenzaal werd benut, maar 

ook de verkeersruimte en de zalen op de eerste 

verdieping waren erbij betrokken. Er werden regelmatig 

lezingen gehouden, die veel gespreksstof opleverden 

voor zowel oud-medewerkers als het huidige personeel van deze bedrijven. Dagelijks zagen en 

spraken Lochemers elkaar al kijkend en mijmerend over die beginjaren en de ontwikkelingen tot 

vandaag. Het smaakte naar meer! 
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Juli-augustus 

De Libelleman, fototentoonstelling van Hanno van der Meulen 

De tentoonstelling van Hanno van der Meulen was kleurrijk en een mooie aanvulling op vertellingen 

van de Lochemse schrijver A.L. Snijders.  

 

 

 

Het werk van Hanno geeft de pracht van de natuur 

weer (in dit geval vooral van insecten) en door zijn 

regelmatige aanwezigheid kon men meegenieten van 

zijn bevlogenheid. Hij vertelde graag hoe en met welk 

geduld zijn foto’s tot stand kwamen. De belangstelling 

is lastig in aantallen uit te drukken, maar in de 

middagen gonsde het in de Molenzaal.  

 

September-oktober 

Ter gelegenheid van “De Maand van de Grafiek” 

exposeerde Bea Verheul haar grafische werken. Deze 

Ruurlose kunstenaar toonde haar grafische werk en 

was zelf regelmatig aanwezig om haar 

inspiratiebronnen en vaardigheden toe te lichten. 

Vanwege dit specifieke en landelijk bekende werk 

mocht Het Stadshuus meerdere bezoekers uit het hele 

land verwelkomen. 

 

 

November-december 

Totaal verschillend was de kinderkunst die in november en 

december de wanden van onze expositieruimte sierden. Een 

samenwerkingsverband tussen de Muzehof en de Meester G. 

Propschool, gecoördineerd door Rosamin Pothof, leverde een 

kleurrijke verzameling van werken van de verschillende 

groepen. De groepen hadden eigen thema’s en gaven daarvan 

impressies met een duidelijk kinderlijke blik. De tweede helft 

van de feestmaand december was het aantal bezoekers 

enigszins teleurstellend, maar opa’s, oma’s en medeleerlingen 

hebben er nog langer over nagepraat.  

De exposanten waren trots! 
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Verhuur 

Vaste verhuur 

De bezettingsgraad is in 2019 verder toegenomen van 87% naar 89,4%. (op basis van de maximale 

haalbare huuropbrengst) 

Nieuwe huurders 

Als nieuwe huurders mochten we verwelkomen Voluit Leven, Yoga Wise en Otemann Remedial 

Teaching 

Vertrokken huurders  

Stadshuus Brocanten, Hadouchi Security Services en Mirjam Enzerink hebben in 2019 de 

huurovereenkomst met het Stadshuus ontbonden. 

Incidentele verhuur 
 
Wij zien de aanvragen voor reserveringen voor vergaderingen/trainingen en evenementen steeds 

meer groeien. In 2019 werd 700 keer incidenteel verhuurd.  

 
 

 
 
 

Communicatie 
 

Op verzoek van het bestuur is er door een externe partij een communicatieplan geschreven. Dit plan 

is door het bestuur met de coördinator communicatie, die vanaf september voor het Stadshuus op 
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vrijwillige basis werkzaam is, besproken. In de komende maanden maakt de coördinator 

Communicatie een plan van aanpak. De twee voornaamste doelen zijn meer naamsbekendheid 

krijgen en een structurele aanpak en gebruik van de naamgeving, het logo, huisstijl en publiciteit.  

Verder van de communicatietafel: er werd veel aandacht gegeven aan de publiciteit rondom de 

verkiezing “Dorpshuis van het Jaar. De locale media werd veelvuldig benaderd, bijna elke week wordt 

er in de huis-aan-huis bladen, de Berkelbode, de Gids en In de Kijker een activiteit van het Stadshuus 

vermeld. Ook op social media liet Stadshuus van zich horen. Er waren regelmatig posts en promoties 

op Facebook; het aantal volgers steeg. En er werd een nieuw Instagram account @stadshuuslochem 

aangemaakt. Het doel hiervan is om ook bekendheid bij de jongere doelgroep te krijgen. De flyers 

voor de activiteiten van het Stadshuus worden in samenwerking met Drukkerij Modern professioneel 

geprint. 

Door een algemene enquête te houden tijdens de kunsttentoonstelling van de Meester G. 

Propschool hoopten we op respons van een jongere groep mensen (ouders). Dat is niet echt gelukt, 

de meeste respondenten waren 65+ een doelgroep die we al kennen en die al regelmatig in het 

Stadshuus komt. 

 

Vrijwilligers 
 

Aantal vrijwilligers 

In 2019 hebben ruim 70 vrijwilligers zich voor het Stadshuus ingezet. Bijna de helft van deze 

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

voor het gebouwbeheer, de horeca en verhuur, communicatie, diverse muzikanten die volgens een 

rooster op woensdagochtend hun muziek ten gehore brengen, vrijwilligers voor de boekhouding,  

coördinatoren van de verschillende commissies,  leden van de evenementen- en de kunstcommissie 

en de bestuursleden. 

 

Taalgroepje beter Nederlands leren 

Er is 1 vrijwilliger die zich inzet voor het verbeteren van de Nederlandse taal voor vrijwilligers die nog 

niet zo lang in Nederland wonen. 

 

Nieuwe/vertrokken vrijwilligers 

In het verslagjaar hebben zich 13 nieuwe vrijwilligers gemeld en zijn 3 vrijwilligers gestopt met  hun 

werkzaamheden voor het Stadshuus. 

 

Voordelen voor vrijwilligers 

In 2019 is afgesproken dat  vrijwilligers bij het Stadshuus een aantal voordelen genieten, nl  

 automatisch en  gratis lid van het Stadshuus 

 1x per jaar gratis huren van Kookstudio en de Huiskamer bij minimale inzet van 1x per week  

 gratis koffie in het Stadshuus ook als een vrijwilliger niet in functie is (op vertoon van het 

Stadshuus legitimatiebewijs). 
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BBQ 

Zoals elk jaar werd ook in 2019 weer de traditionele BBQ met alle vrijwilligers georganiseerd. Het 

merendeel van de vrijwilligers was hierbij aanwezig en het werd een gezellige middag/avond. De 

muziek werd verzorgd door een aantal van onze woensdagochtendmuzikanten.   

 

  
 
Kerstbijeenkomst 

Op vrijdag 20 december werd voor alle vrijwilligers een heerlijk kerstbuffet samengesteld en gemaakt 

door Gerrie en Laus Halsema en Jan Bijloo. 

 

Gebouwbeheer en veiligheid 
 

Na twee mislukte pogingen in 2018, kon in januari 2019 toch een tweede coördinator gebouwbeheer 

worden gevonden.  

Ad van de Kar begeleid de klussers (vrijwilligers) bij de uitvoering van het kleinere onderhoud , zoals 

schilderwerk, hang- en sluitwerk, electra en ander klein installatiewerk. 

De kluspoeg bestaat uit gemiddeld 5 à 6 personen waar we erg blij mee zijn!  

Herman Neppelenbroek is verantwoordelijk voor het groter onderhoud van het gebouw zoals, 

dakbedekking, klimaatbeheersing, installatietechniek, energiebesparing en het totale 

veiligheidsbeleid.  

 

Overzicht klein onderhoud 

De belangrijkste klussen in willekeurige volgorde:  

Onderhoud hang- en sluitwerk, onderhoud verlichting, het aanbrengen van twee projectieschermen, 

verbeteren van de verlichting bij het jongerenwerk, het beter toegankelijk maken van de patio voor 

rolstoelers. Schilderen van de buitenkozijnen op de twee etage.  

Schilderen deuren en kozijnen op de 1e etage. 
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Schoonmaken van de lichtkoepels op het platte dak. Aanbrengen van kamernummers. 

Vervanging stoelviltjes bij STOK en de keuken. 

 

Facelift eerste verdieping. 

Een grotere klus was de vervanging van de vloerbedekking op de eerste etage door een nieuwe 

laminaatvloer. Een klus die ruim twee maanden in beslag nam, maar het resultaat mag er zijn! Het 

heeft de hele etage een ruimere en moderne aanblik gegeven. 

Tegelijkertijd is op deze etage een begin gemaakt met het schilderen van de kozijnen en deuren. 

 

Uitvoering veiligheidsbeleid 2019: 

- 1 sept 2019:  Veiligheidsbeleid is geactualiseerd en vastgesteld. 

- 1 sept 2019:   Actualisatie van het Ontruimingsplan is vastgesteld. 

- 11 okt 2019:  14 bedrijfshulpverleners zijn gediplomeerd. 

- 14 okt 2019:  Brandmeldinstallatie is opgeleverd en gecertificeerd. 

- 14 okt 2019:  Instructieavond ontruiming gegeven aan de BHV’organisatie. 

- 14 okt 2019:  Ontruimingsoefening gehouden door BHV samen met de brandweer. 

- Maandelijkse werd de BMI getest door beheerder BMI, 

- Jaarlijkse test BMI werd uitgevoerd door beheerder samen met het installatiebedrijf. 

- Registratie en verantwoording v.d. testen zijn in te zien in het logboek bij de BMI. 

Verder werd het alarmeringssysteem MultiBel in gebruik genomen, waarmee bij alarmsituatie een 

veel zekerder communicatie tussen de AlarmCentrale Alert en onze BHV-organisatie. 

In 2020 zullen instructie- en informatieavonden worden georganiseerd om naast de BHV’ers ook de 

andere gebouwgebruikers klaar te stomen voor alarmsituaties. 

 

Installaties. 

Aan installaties wordt periodiek onderhoud gepeegd, deels geïnitieerd door Het Stadshuus, en deels 

door de gemeente als verhuurder. Er werd afgelopen jaar nog niet met onderhoudscontracten 

gewerkt. Voor de elektrische schuifdeuren en voor de eind 2018 geplaatste nieuwe vuilwaterpomp 

zijn in december 2019 onderhoudscontracten afgesloten. 

 

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 2019 betreft de verrekening energiekosten.  

Baten en Lasten 

Alle baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.  
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Cash-flow versus resultaat 

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

resultaat wordt bepaald door inkomsten -/-uitgaven -/- afschrijving op investeringen. 

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 8 juni 2019 de administratie gecontroleerd en zal in bijgaand verslag haar 

bevindingen toelichten.  

Balans per 31 december 2018 en 2019  

Toelichting op de balans  

Er is in 2019 totaal 7.368 euro geïnvesteerd. Er is geïnvesteerd in een vuilwaterpomp en airco. De 

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

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

Markt 3 op ruim 21.000 euro per jaar. 

De post debiteuren is bijna verdubbeld t.o.v. 2018. Dit komt enerzijds door een aantal nieuwe 

huurders in december 2019 die jaarlijks vooruit betalen, maar pas in januari 2020 hebben betaald en 

anderzijds door de toename van de bezettingsgraad. Ditzelfde geldt voor de nog te leveren 

huurverplichtingen. Door jaarlijkse vooruitbetaling neemt onze nog te leveren huurverplichting toe. 

De post crediteuren betreft voornamelijk de jaarafrekening energie. 
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Toelichting resultatenrekening per 31 december 2018-2019 

De winst is ten opzichte van 2019 afgenomen. Dit heeft vooral te maken met de omzetting van de 

aflossing op de starterslening van de Gemeente naar huur. Verder een toelichting op een aantal 

meevallers: 

 De incidentele verhuur is t.o.v. 2018 met 7.3% gestegen 
 Stijging van de incidentele verhuur leidt meestal ook tot stijging van consumptie- 

opbrengsten. De opbrengst consumpties is maar liefst met 31.5% toegenomen t.o.v. 2018. 
 Wederom hadden we een zachte winter, maar ook een heel warme zomer waardoor het 

aircogebruik is toegenomen. Hierdoor zijn de energiekosten iets hoger dan in 2018.  
 De bezettingsgraad van de permanente verhuur is ten opzichte van 2019 iets toegenomen en 

daarmee ook de ontvangen huuropbrengsten met ca 5.800 euro. 

 Er waren ook een paar tegenvallers:   

 De inkoopkosten voor consumpties zijn met 45% toegenomen tegen een stijging van 31.5% 
van de opbrengsten.  

 Door de hogere bezettingsgraad en toename van activiteiten zijn de schoonmaakkosten en 
het vuilafvoer respectievelijk met 22.8% en 58% toegenomen. De stijging van de 
schoonmaakkosten betreft vooral frequenter toilet schoonmaak en de stijging van de 
vuilafvoer door grotere afvalcontainers en wekelijkse leging i.p.v. tweewekelijks. 

Balans Stadshuus per 31 december 2018 en 2019

Activa Passiva

Investeringen

(huurdersbelang) 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019

Airco's: 12,289.39€           14,634.78€       Eigen Vermogen 64,272.75€       77,831.95€       

LED-verlichting: 4,800.00€              4,200.00€          

Investering gebouw 46,189.49€           37,029.02€       

Brandmeldinst. 16,000.00€           12,000.00€       

79,278.88€           67,863.80€       Schulden

Liquide middelen Huurverplichtingen 38,962.52€       53,847.09€       

Lening gemeente: -€                       -€                       

Bank: 18,537.79€           42,141.31€       Lening LED-verlichting: 2,700.00€          1,500.00€          

Kas: 1,316.15€              781.24€              41,662.52€       55,347.09€       

19,853.94€           42,922.55€       

Borg: 12,325.00€       13,303.75€       

Debiteuren: 22,176.77€           40,988.27€       

Crediteuren: 3,049.32€          5,291.83€          

(energiekosten)

Totaal 121,309.59€        151,774.62€    121,309.59€    151,774.62€    
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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 2019 heeft het Stadshuus beperkt 

geïnvesteerd. Dit zie je terug in de toename van de liquiditeit. De liquiditeit is in 2019 met ruim 

23.000 euro toegenomen. Door investeringen in 2018 was onze liquiditeit met ruim 27.000 euro 

afgenomen. In de begroting van 2019 streefde we daarom naar een positieve cash-flow van minimaal 

20.000 euro. Dat is dus ruimschoots gelukt. 

Verlies en Winst rekening 2019

Werkelijke Werkelijke Werkelijke Werkelijke

Gr.boek Omschrijving grootboekrekening Kosten 2018 Kosten 2019 Opbrengsten 2018 Opbrengsten 2019

4050 Kosten vrijwilligers 7,608.17€             3,668.26€             

4065 Huurvergoeding gemeente 7,000.00€             21,374.00€          

4100 Gebouw inrichting 7,220.43€             5,934.71€             

4110 Onderhoudskosten o/g 6,159.32€             8,750.00€             

4120 Energiekosten 26,738.08€          29,166.36€          

4150 Schoonmaakkosten 8,546.78€             10,497.61€          

4160 Water-, riool- en vuilafvoer 1,308.67€             2,067.90€             

4325 Administratiekosten 1,075.67€             850.31€                 

4330 Website / wifi 2,962.39€             1,634.36€             

4340 Promotiekosten 1,795.92€             1,109.96€             

4502 Betalingsverschillen 4.31€                                   -€                                      

4600 Bankkosten 209.90€                 211.97€                 

4620 Verzekeringen 444.36€                 562.80€                 

4630 Contributies en Abonnementen 181.50€                 

4650 Evenementen en Kunst Commissie 686.55€                 1,552.70€             

4670 Kunst commissie

4705 Inkopen consumpties 5,498.29€             7,978.14€             

4965 Afschrijvingskosten 17,864.93€          18,783.61€          

8001 Incidentele verhuur 12,422.50€                     15,131.00€                     

8002 Contractuele verhuur 78,842.92€                     84,632.09€                     

8003 Contributie leden 4,166.50€                        3,200.00€                        

8040 Opbrengsten Evenem. en Kunst Commissie 1,884.00€                        1,791.98€                        

8042 Verkopen Brocante 471.07€                             

8050 Verkopen consumpties 17,991.60€                     23,661.71€                     

8055 Verhuur kookstudio 445.00€                             1,420.00€                        

9100 Sponsorbijdragen 11,800.00€                     750.00€                             

9200 Bijzondere baten en lasten 3,177.09€             1,383.57€                        

9205 Ontvangen rente 10.31€                                2.63€                                   
9999 Resultaat 33,831.25€          13,559.20€          

Totalen 128,950.71€       131,060.48€       128,950.71€                  131,060.48€                  
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Saldo bank 01-01-2019 18538

Saldo kas 01-01-2019 1316

Resultaat 2018 13559

Afschrijvingen 18784

Saldo 32343

Mutaties werkkapitaal -706

Operationele Kasstroom 31637

Investering Airco 3445

Investering Vuilwaterpomp 3924

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 7369

Aflossingen 1200

Casflow 2018 23068 23068

Saldo Bank en Kas 31-12-2019 42922
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