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Geacht College,
Hierbij doen wij u de jaarrekening 2016 toekomen waarbij wij graag een paar zaken onder uw
aandacht brengen.
In 2016 zijn voorbereidingen getroffen voor het nieuwe Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek, dat in
april 2017 feitelijk van start is gegaan. Dit pact heeft als missie om de culturele identiteit en
leefbaarheid van de Achterhoek te versterken, met als dragers cultuur, erfgoed en amateurkunst.
De Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland leggen hiertoe jaarlijks een kwart miljoen
euro bij elkaar. Voor de nieuwe pactperiode (2017-2020) hebben zij de DRU Cultuurfabriek, Boogie
Woogie (Winterswijk), Achterhoek Toerisme, de Gruitpoort en Erfgoed Centrum Achterhoek en
Liemers (Doetinchem) gevraagd de coördinatierol op zich te nemen, daar deze organisaties een
spilfunctie vervullen in het culturele netwerk in de Achterhoek. De DRU Cultuurfabriek is blij met
deze regionale erkenning en heeft de coördinatierol enthousiast opgepakt.
In 2015 heeft de horeca BV het Ketelhuis aangekocht, waardoor de exploitatie van de horeca
verder kan worden uitgebreid en eventuele nadelige gevolgen van het bestemmingsplan
ondervangen kunnen worden. In het voorjaar van 2017 heeft de DRU Cultuurfabriek BV in het
Ketelhuis het Ouhrlokaal geopend. Deze locatie is tot officiële trouwlocatie benoemd. De overtollige
ruimte in het Ketelhuis is inmiddels verkocht.
Door de terugloop in subsidie bij de stichting (6 70.000 per 2016) is het belang van een goed
renderende horeca BV verder toegenomen. De Horecaexploitatie DRU Cultuurfabriek BV draagt al
enige járen financieel substantieel bij aan de exploitatie van de stichting, opdat het huidige culturele
aanbod in stand kan worden gehouden. In 2016 heeft de BV daarboven een sponsorovereenkomst
gesloten voor een jaarlijkse bijdrage van 6 30.000 aan de stichting. Daarnaast vindt er jaarlijks een
dividenduitkering plaats.
In 2016 is de DRU Cultuurfabriek een brandingVpositioneringsopdracht gestart om de (landelijke)
herkenbaarheid van de totale organisatie te vergroten en de diverse onderdelen nog steviger in de
markt te zetten.
In de bijlagen treft u de jaarrekening 2016.
Met vriendelijke groet,

H. van Brink
Voorzitter

J. Alferink
Secretaris
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Bestuursverslag 2016 - Stichting DRU Cultuurfabriek
ALGEMEEN
De samenstelling van het Stichtingsbestuur was gedurende het verslagjaar als volgt:
Voorzitter
: de heer H, van Brink
Penningmeester
: de heer J. Garretsen
Secretaris Ã vice vz : mevrouw J. Alferink
Het bestuur is in 2016 veelvuldig bijeen geweest en heeft diverse keren overleg gevoerd met
het college van burgemeester en wethouders. Er hebben vele tussentijdse bestuurlijke
contacten plaatsgevonden, er zijn diverse bijeenkomsten geweest met onder andere het
bestuur van het Graafschap College en heeft er één informele bijeenkomst plaatsgevonden
met de gemeenteraad. De vergaderingen zijn voorbereid door de voorzitter en directeur van
de DRU Cultuurfabriek.
In 2016 heeft het stichtingsbestuur een Raad van Advies in het leven geroepen. Deze raad
van advies dient als klankbord voor het bestuur en adviseert het stichtingsbestuur (gevraagd
en ongevraagd) op gezette tijden over alle aspecten van de bedrijfsvoering van de DRU
Cultuurfabriek. Met het oog op het brede draagvlak zijn de leden geworven vanuit de diverse
dorpskernen (Etten, Silvolde, Terborg, Ulft en Varsseveld) van de gemeente en vanuit een
zo breed mogelijk scala van sectoren.
MISSIE
De DRU Cultuurfabriek heeft tot doel om, naast het beheren van het cultureel erfgoed, een
cultureel programma aan te bieden en een culturele broed- en ontmoetingsplaats te zijn voor
jong en oud.
Daarnaast ook culturele en kunstzinnige creativiteit in de breedste zin van het woord te
stimuleren en ruimte te bieden aan actieve en passieve beleving van kunst en cultuur onder
alle lagen van de bevolking van de gemeente Oude IJsselstreek en omgeving met een
maatschappelijke functie voor de directe regio. Hierbij moet de verhouding tussen de diverse
activiteiten zodanig zijn dat binnen de gestelde subsidievoorwaarden een acceptabele
exploitatie mogelijk is.
VISIE
De DRU Cultuurfabriek geeft uitvoering aan deze missie door:
1) het Portiersgebouw als culturele erfgoedlocatie open te stellen voor publiek;
2) het Portiersgebouw en de DRU Cultuurfabriek en het verlengde daarvan, het DRU
Industriepark, regionaal en landelijk te promoten;
3) professionele theater-, muziek- en filmvoorstellingen te programmeren voor een zo breed
mogelijk publiek;
4) ruimte te bieden aan amateur- en professionele kunstbeoefening en educatieve
projecten;
5) synergie te creëren tussen de (culturele) huurders en externe partijen.
Hiertoe heeft de DRU Cultuurfabriek in september 2009 haar deuren geopend in het
gerestaureerde
en verbouwde Portiersgebouw van voormalig ijzergieterij DRU. Het Portiersgebouw is één
van de zeven rijksmonumenten op het huidige DRU Industriepark. In het Portiersgebouw
bevinden zich een theaterzaal, een poppodium, een filmhuis, grand café Het Schaftlokaal,
zes vergaderzalen en negen permanente huurders (d.w.z. met huurcontracten t/m 16 juli
2019) te weten:
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Basisbibliotheek Achterhoekse Poort, Muziekschool Oost-Gelderland, Galerie Bij de Boeken,
Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen, Heemkundige vereniging ‘Old Sillevolď,
Stichting Turks Sociaal Kultureel Centrum, ROC Rijn IJssel, ROC Graafschap College,
Horecaexploitatie DRU Cultuurfabriek B.V.
Tevens biedt de DRU Cultuurfabriek structureel onderdak aan de volgende
verenigingen/organisaties: Amnesty International, Brassy Sound band, Creatiefbeurs, Dames
Gilde, Harmonie Ulft, Improva/Keyboard spektakel, Carnavalsvereniging Iseldonk, Katholieke
Plattelandsvrouwen Ulft, Katholieke Vrouwenvereniging Ulft, Kunst na Arbeid,
Toneelvereniging Sios, Schaakvereniging Gendringen, Stichting Kick, Theaterfabriek
Gekkoo, Ulfts Mannen Koor, Ulftse Nachtegalen, Yoga Teunissen, Yoga in de Roos
TERUGBLIK
Het kalenderjaar 2016 heeft onder andere in het teken gestaan van de strategische
samenwerking met diverse partners. Met de gemeente is een intensief proces doorlopen
inzake de lange termijn subsidierelatie en de korting op de subsidie per 2016. Daarnaast is
het visietraject DRU Industriepark opgestart.

Bezuinigingen
Op 23 maart 2016 heeft het de gemeente officieel laten weten de subsidie aan de DRU
Cultuurfabriek met ingang van het lopende jaar te korten met ē 70.000 per jaar.
De DRU Cultuurfabriek ontving in voorgaande járen jaarlijks een bedrag van C 1.052.000 van
de gemeente. Hiervan bedraagt ê 406.000 een compensatie voor verhuur onder de kostprijs.
Daarnaast vloeit jaarlijks een bedrag ad C 335.000 terug naar de gemeente voor de huur van
het Portiersgebouw. Er resteert een subsidiebedrag van C 311.000 voor de exploitatie van
culturele activiteiten. De bezuiniging van C 70.000 bedraagt 230Zo van dit exploitatiebudget en
dit budget bedraagt per 2016 C 241.000.

DRU Industriepark
Met de partners op het DRU Industriepark zijn dit jaar de volgende acties opgepakt:
1) Onderzoek naar mogelijkheden voor samenwerking inzake het Ketelhuis, in
samenwerking met het Graafschap College
2) Gezamenlijke uitgave toeristische zomerbrochure
3) Organisatie Open Huis DRU Industriepark
4) In samenwerking met de buurtbewoners en leerlingen Technasium onderzoek naar
oplossing verkeersproblematiek op het DRU Industriepark
5) Gezamenlijke informele bijeenkomst met de gemeenteraad
6) Gezamenlijke kerstborrel voor organisaties en bewoners op het DRU Industriepark
In dit verslagjaar heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake het correctieve
bestemmingsplan DRU Industriepak. Behoudens een kleine wijziging in de formulering van
een uitgangspunt, heeft de Raad van State het correctieve bestemmingsplan goedgekeurd.
Daarmee is de beperking op het maximaal toegestaan aantal evenementen op het park een
feit.

Cultuur- Å erfgoedpact Achterhoek
In 2017 gaat het nieuwe Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek van start. Dit pact heeft als
missie om de culturele identiteit en leefbaarheid van de Achterhoek te versterken, met als
dragers cultuur, erfgoed en amateurkunst. De Achterhoekse gemeenten en de provincie
Gelderland leggen hiertoe jaarlijks ruim een kwart miljoen euro bij elkaar. Voor de nieuwe
pactperiode (2017-2020) hebben zij de DRU Cultuurfabriek, Boogie Woogie (Winterswijk),
Achterhoek Toerisme, de Gruitpoort en Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers
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(Doetinchem) gevraagd de coördinatierol op zich te nemen. In 2016 zijn de structuur,
uitgangspunten en randvoorwaarden voor deze gezamenlijke coördinatie uitgewerkt. Deze
zullen in 2017 aan de gemeenten worden gepresenteerd, waarna het nieuwe pact officieel
van start kan gaan.

Samenwerking over de grens
In 2016 maakte de DRU Cultuurfabriek onderdeel uit van het grote, grensoverschrijdende
muziekfestival de Niederrhein Musik Biennale: een tweejaarlijks muziekfestival in de
Nederlands-Duitse grensstreek met Nordrhein Westfalen (Duitsland). Daarnaast is een
samenwerking opgestart met het cultuurpodium Kulturort Alte Molkerei in Bocholt en is er
een nauwe samenwerking ontstaan met Kubaai in Bocholt.
In 2016 zijn afspraken gemaakt over een concertreeks door internationale pianostudenten in
de DRU Cultuurfabriek in 2017, in samenwerking met het internationale Euregio
studentenmuziekfestival in Kleve.

Financiën
Gezien het resultaat van de stichting in 2015 is het financieel beleid in 2016 gecontinueerd.
In 2015 is voor het eerst sinds de opening en welbewust gekozen voor een minder
commerciële, maar kwalitatief meer interessante programmering. Na een opbouwperiode
van 6 jaar waarin de bezoekersaantallen gestaag zijn toegenomen, is het relevant om een
juiste balans te zoeken tussen kwantitatieve en kwalitatieve programmering. Ondanks het
negatief saldo culturele evenementen in 2015 is het minder commerciële
programmeringsbeleid in 2016 gecontinueerd. De balans tussen kwantitatieve en
kwalitatieve programmering zal jaarlijks geëvalueerd worden en over meerdere
programmeringsjaren worden beoordeeld. De horeca BV sponsort de culturele activiteiten
van de stichting twee jaar lang jaarlijks met C 30.000. Daarnaast wordt er, indien het
resultaat van de BV
100.000,- bedraagt, een dividend uitgekeerd.
Het saldo van de culturele activiteiten bedraagt in 2016 ca. -C 7.002 t.o.v. -C 22.328 in 2015.
Gezien het resultaat van de deelneming (i.c. Horecaexploitatie DRU Cultuurfabriek B.V.)
over 2015 is de ingeslagen koers in 2016 gecontinueerd. De horecaexploitatie heeft in 2016
een positief resultaat gerealiseerd van rond C 83.000 (na belasting) tegenover een resultaat
van rond C 254.000 over het boekjaar 2015. Vanwege een wijziging van de Wet op de
vennootschapsbelasting is de BV met ingang van 2016 belastingplichtig.
Door de terugloop in subsidie bij de stichting (C 70.000 per 2016) wordt het belang van een
goed renderende horeca BV steeds groter. De Horecaexploitatie DRU Cultuurfabriek BV
draagt al enige járen financieel substantieel bij in de liquiditeit van de stichting, opdat het
huidige culturele aanbod in stand kan worden gehouden. De BV heeft tot en met 2016
aanzienlijk bijgedragen aan de liquiditeit van de stichting. In 2017 zal deze bijdrage bij
ongewijzigd beleid nog verder toenemen. Los van deze bijdrage in de liquiditeit worden aan
de horeca geleverde diensten à C 113.000 per jaar direct door de stichting bij de BV in
rekening gebracht. Daarnaast levert de horeca BV een sponsorbijdrage van C 30.000 en een
dividenduitkering.

Personeel
In 2016 hebben er geen mutaties plaatsgevonden in de personele bezetting. Het aantal
vrijwilligers dat actief is voor de DRU Cultuurfabriek blijft met 83 onveranderlijk hoog. Het
aanbod aan stageplaatsen is in 2017 in samenwerking met het Graafschap College
uitgebreid met stages voor de opleiding beveiliging. Het aantal stagiaires vanuit het ROC
Rijn IJssel is onverminderd hoog gebleven.
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Sponsoring
Er is dit jaar tijdelijk een medewerker sponsorwerving aangenomen om de sponsormarkt te
verkennen voor de DRU Cultuurfabriek. De opdracht is ingestoken vanuit de visie van
partnership: het aangaan van een nauwere relatie door het afnemen van een
productenpakket van de DRU Cultuurfabriek. De tijdelijke opdracht is in februari 2017
afgerond en geëvalueerd. De opgebouwde partnershiprelaties zullen in 2017 waar mogelijk
verlengd en/of uitgebreid worden.
Onderhoud
In 2016 is een eerste aanzet gemaakt voor een onderhoudsboek voor het Portiersgebouw.
Dit onderhoudsboek zal in 2017 in samenwerking met een stagiaire facilitair verder worden
uitgewerkt en geïmplementeerd.

ICT
In 2016 zijn voorbereidingen getroffen voor het in eigen beheer uitvoeren van de
salarisadministratie. Hiertoe is een automatiseringspakket uitgekozen dat met ingang van 1
januari 2017 in gebruik is genomen. Daarnaast is het oude instabiele WIFI-netwerk in het
Portiersgebouw vervangen door een nieuw, stabiel WIFI-systeem.
Horeca
De horeca heeft het jaar 2016 afgesloten met een positief resultaat van C 83.000 (na
belasting). In 2016 zijn de voorbereidingen getroffen voor de herinrichting van het grand café
en zijn de nodige vervangingsinvesteringen doorgevoerd. Deze herinrichting wordt vanaf
2017 gefaseerd doorgevoerd.
In 2015 heeft de horeca BV het Ketelhuis aangekocht, waardoor de exploitatie van de horeca
verder kan worden uitgebreid en eventuele nadelige gevolgen van het bestemmingsplan
(beperking van het aantal beschikbare evenementvergunningen met nadelige gevolgen voor
de exploitatie van de DRU Cultuurfabriek) ondervangen kunnen worden. In 2016 heeft er
intensief overleg plaatsgevonden met het Graafschap College en zijn de mogelijkheden voor
samenwerking in het Ketelhuis in kaart gebracht. In september heeft het Graafschap College
aangegeven af te zien van samenwerking in het Ketelhuis en heeft de DRU Cultuurfabriek de
in gebruik name van het gebouw eenzijdig opgepakt.
In de periode van overleg met het Graafschap College heeft de DRU Cultuurfabriek het
Ketelhuis beschikbaar gesteld aan diverse (maatschappelijke) organisaties ten behoeve van
hun activiteiten, waaronder:
> Graafschap College t.b.v. een bouwplaats voor een pop-up woning
> Kunstenaars Collectief Breekijzer t.b.v. diverse exposities
> Theaterfabriek Gekkoo t.b.v. diverse theaterproducties
> Wijzer met Ijzer t.b.v. workshops door (internationale) scholieren
VOORUITZICHTEN
In 2017 staat de gezamenlijke ontwikkeling van een visie DRU Industriepark hoog op de
agenda, evenals de toekomst van de DRU Cultuurfabriek na 2019.
De DRU Cultuurfabriek zal één van de vijf coördinatoren worden van het Cultuur- en
erfgoedpact Achterhoek
Eén deel van het Ketelhuis zal in gebruik worden genomen door de horeca BV ten behoeve
van een productiekeuken en de exploitatie van een trouw-fteestzaal. Voor de twee
overgebleven delen is de zoektocht naar kopers in 2017 inmiddels succesvol afgerond.
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De inrichting van grand café Het Schaftlokaal krijgt een upgrade.
De salarisadministratie in eigen beheer zal worden geïmplementeerd, evenals een nieuwe
website en een nieuw ticketingsysteem.
Er zal een positioneringsopdracht worden uitgevoerd ten behoeve van de branding van de
DRU Cultuurfabriek.
De terugloop in aanwas van beveiligingsstagiaires zal een punt van aandacht worden in
relatie tot de bezetting van de portiersbalie. Hierbij wordt rekening gehouden met een
uitbreiding van de personele bezetting.
In juli 2019 loopt de 10-jarige huurtermijn van de permanente huurders af en zal eveneens
een herijking plaatsvinden van de subsidie door de gemeente Oude IJsselstreek. De
verwachting is dat dit niet zal leiden tot discontinuïteit.
Met betrekking tot de begroting voor het boekjaar 2017 wordt verwezen naar de als bijlagen.
Ulft, 9 november 2017
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BALANS PER EINDE BOEKJAAR
(na verwerking resultaatbestemming)
ACTIVA

31 december 2016

31 december 2015

Vaste activa

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en-terreinen
Inventaris

294,875
58.801

377.737
49.985
353.676

Financiële vaste activa
Deelnemingen in
groepsmaatschappijen
Vordering op
groepsmaatschappijen

1,130.513

427.722

1.065.616

0

0
1.130.513

1.065.616

Vlottende activa

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingen en sociale
verzekeringen
Overige vorderingen en
overlopende activa

11.918

13.660

23.236

20.912

36.838

10.724
71.991

45.296

Liquide middelen
Banken
Kas

50.859
7.740

7

1.759
8.380
58.599

10.139

1.614.779

1.548.773
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PASSIVA

31 december 2016

31 december 2015
173.379

278.492

Stichtingsvermogen

Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Subsidieverplichting

405.000
286.005

270.000
198.969

691.005

468.969
Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Vooruitontvangen bedragen
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Schulden aan groeps
maatschappijen
Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overige schulden en
overlopende passiva

299.142

362

135.000
100.139

135.000
82.096

107.630

193.782

129.729

156.213

17.546

21.703
95.233

78.132
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867.318

684.389

1.614.779

1.548.773
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2016
Baten
Netto omzet
Inkoopwaarde van de omzet

2015

745.103
224.288

855.474
250.546

Saldo

520.815

604.928

Subsidiebaten

982.000

1.052.491

1 .502.815

1.657.419

Totaal baten

Lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Afschrijvingen op materiele vaste activa
Overige lasten
Doorbelast aan Horecaexploitatie
DRU Cultuurfabriek BV

385.087
62.564
23.274
10.129
1.090.920

358.817
69.006
22.640
9.417
1.230.082

-113.000

-84.500

Totaal lasten

1 .458.973
43.841

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Financiële baten en lasten
Exploitatieresultaat
Aandeel in het resultaat van ondernemingen
waarin wordt deelgenomen
Saldo baten en lasten

9

1.605.462
51.957

678

3.167

-22.303

-27.711
-21.625
22.216

-24.544
27.413

82.897

254.468

105.113

281.882
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KASSTROOMOVERZICHT
_________ 2016___________________ 2015
Operationele kasstroom
43.841

Saldo baten minus lasten

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Vrijval Investeringssubsidie Innovatie
Ontwikkeling Stedelijke Vernieuwing

51.957

97.165

96.453

-87.036

-87.036
10.129

Veranderingen in het werkkappitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden (excl.
schulden aan kredietinstellingen)

9.418
14.416

-8.695

-248.791

-115.850
-124.546

-234.375

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-70.575

-173.001

Betaalde interest

-21.625

-24.544

Kasstroom uit operationele activiteiten

-92.200

-197.545

In vesteringskass tro o m
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa

-23.119
_________ ^

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-61.682
_________ ^
-23.119

Financieringskasstroom
Kredietinstellingen

-135.000

-61.682

-135.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-135.000

-135.000

Mutatie geldmiddelen

-250.319

-394.227

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Stand per 1 januari:
Liquide middelen
Schuld aan kredietinstellingen

404.167
-165

10.139
-362
9.776
-250.319

Mutatiegeldmiddelen
Stand per 31 december:
Liquide middelen
Schuld aan kredietinstellingen

58.599
-299.142

10.139
-362
-240.543

10

404.003
-394.227

9.776
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Toelichting op de jaarrekening

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
Algemeen
De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met de wettelijk bepalingen en
richtlijnen inzake de jaarrekening. Het jaarrekeningregime voor kleine rechtspersonen als
bedoeld in artikel 2:396 BW is op de rechtspersoon van toepassing, alsmede de richtlijnen
voor kleine rechtspersonen voor organisaties zonder winststreven.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis
van historische kosten. Tenzij anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen
en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden
in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Bedragen luiden in Euro’s.
Kasstroom
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De post geldmiddelen
bestaat uit de liquide middelen alsmede eventuele creditposities bij rekening-courant banken.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
Deze activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs
verminderd met afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere
waardeverminderingen. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
De afschrijvingen zijn gebaseerd op een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening
houdend met een eventuele restwaarde en uitgaande van de geschatte economische
levensduur. Ontvangen investeringssubsidies, op de bij aanvang gedane investeringen, zijn
onder langlopende schulden gepresenteerd en worden aan het jaarlijkse resultaat
toegerekend naar rato van de economische levensduur.

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financieel beleid wordt
uitgeoefend worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil.
Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van deze
jaarrekening.
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Deelnemingen gewaardeerd volgens nettovermogenswaarde:
Naam

Vestigingsplaats

Horecaexploitatie DRU Cultuurfabriek B.V.,

Ulft

Aandeel in geplaatst
Kapitaal__________
10007o

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen, vorderingen op handelsdebiteuren
alsmede overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan
de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Voorzieningen
Pensioenverplichtingen
De pensioenverplichtingen worden gefinancieerd door afdrachten aan het
bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de
“verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering worden de aan de
pensioenuitvoerder te betalen premies als last in de staat van baten en lasten verantwoord.
Subsidieverplichtingen
Hiervoor wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen van de materiele vaste activa.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde
goederen en/of verleende diensten onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven
belastingen.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het
moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke
risico’s zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde
periode toegerekend.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden
lasten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden
bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Afschrijvingen
De afschrijvings- en vrijvalpercentages bedragen voor:
Huurderinvesteringen
5-10
Inventaris
20
Vervoermiddelen
20
Vrijval subsidieverplichting

10

Afschrijvingen vinden plaats vanaf het moment van ingebruikname.
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Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen en banktegoeden en
schulden aan kredietinstellingen.

Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het
zakelijke en financiële beleid wordt opgenomen het aan de stichting toekomend aandeel in
het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij de
stichting geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
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Toelichting op de balans
ACTIVA

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen
en terreinen
Stand beginbalans
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Inventaris

Totaal

898.669
-520.932

336.377
-286.392

1.235.046
-807.325

Boekwaarde beginbalans

377.737

49.985

427.722

Mutaties boekjaar
Investeringen
Afschrijvingen
Bijzondere waardevermindering
Desinvesteringen
Saldo mutaties

-82.862
0
0
-82.862

23.119
-14.304
0
0
8.815

23.119
-97.165
0
0
-74.046

898.669
-603.794
294.875

359.496
-300.695
58.801

1.258.165
-904.489
353.676

Stand eindbalans
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde eindbalans

De investeringen in de bedrijfsgebouwen betreffen huurderinvesteringen in de gehuurde
onroerende zaken.

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Het verloop is als volgt:

31-12-2016
1.065.616
82.897
-18.000
1.130.513

Beginbalans
Aandeel in het resultaat
Gedeclareerd dividend
Eindbalans

31-12-2015
811.148
254.468
0
1.065.616

Vlottende activa
De onder vlottende activa opgenomen vorderingen hebben alle een resterende looptijd van
minder dan 1 jaar.
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PASSIVA
Stichtingsvermogen
Het verloop is als volgt:

Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar

173.379
105.113

Stand per 31 december

278.492

Volgens artikel 3 van de statuten dienen behaalde winsten te worden besteed aan de in de
statuten vermelde doestellingen. Het bestuur stelt voor het resultaat toe te voegen aan het
vermogen. Dit voorstel, dat nog moet worden goedgekeurd, is reeds in de jaarrekening
verwerkt.

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen
Het verloop is als volgt:

Stand per 1 januari
Afgelost

540.000
-135.000

Stand 31 december
Af te lossen komend boekjaar

405.000
-135.000

Deel langlopend

270.000

Betreft onderhandse lening verstrekt door Bank Nederlandse Gemeenten.
De rentevoet bedraagt 3,95 “/o en de jaarlijkse aflossing ťE 135.000.
De aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn opgenomen
onder de kortlopende schulden.

Subsidie verplich ting
Betreft ontvangen subsidie uit hoofde van Investeringssubsidie Innovatie Ontwikkeling
Stedelijke Vernieuwing ten behoeve van het Cultuurcluster, Conferentieruimtes en
Bibliotheek. Deze post wordt ten bate van het resultaat gebracht naar rato van de
afschrijvingsduur van de gefinancierde investeringen. Er bestaat geen verplichting tot
terugbetaling.

15

Stichting DRU Cultuurfabriek, Ulft
KvK 09182199, Jaarverslag 2016

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen
Betreft schuld in rekening-courant aan Bank Nederlandsche Gemeenten.
De kredietlimiet bedraagt C 600.000. Hiervoor heeft de Gemeente Oude IJsselstreek als
zekerheidstelling een borgtocht ter grootte van C 600.000 gesteld.

Schulden aan groepsmaatschappijen
Betreft Horecaexploitatie DRU Cultuurfabriek B.V. De schuld betreft het saldo van onderlinge
leveringen, vanwege het kortlopend karakter wordt geen rente berekend.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurovereenkomsten:
De stichting heeft in 2014 een huurovereenkomst afgesloten met een looptijd van 10 jaar. De
huurverplichting bedraagt C 335.000 (excl BTW) en kan jaarlijks worden geïndexeerd.
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Toelichting op de Staat van baten en lasten

2016

2015

Netto omzet
Omzet culturele evenementen

217.285

228.218

Inkoop culturele evenementen
Saldo

-224.288
-7.003

-250.546
-22.328

401.245

495.274

Sponsoring en diverse opbrengsten

96.573

131.982

Sponsoring door Horecaexploitatie
DRU Cultuurfabriek BV

30.000

0

520.815

604.928

Huuropbrengsten

Totaal saldo

Het saldo uit hoofde van de netto omzet is t.o.v. 2015 met 14 Vo gedaald. Vanwege lagere
kosten voor energie en schoonmaak is de doorbelasting van servicekosten gedaald.
Lonen en salarissen
Het gemiddeld aantal personen werkzaam voor de stichting op FTE basis bedroeg 10
(2015: 10).
Afschrijvingen op materiële vast activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Inventaris
Vrijval Investeringssubsidie Innovatie Ontwikkeling
Stedelijke Vernieuwing

82.863
14.303

82.863
13.590

97.165

96.453

-87.036
10.129

-87.036
9.417

27.799
842.112
221.009
1.090.920

32.896
877.649
319.537
1.230.082

Overige lasten
Overige personeelskosten
Huisvestingslasten
Algemene en marketingkosten
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Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT)
De bezoldiging van de functionarissen die over 2016 in het kader van de WNT verantwoord
worden, is als volgt:
Bestuur 2016:

Functie

H.J.
van Brink
Voorzitter

J.W.
Garretsen
Penning
meester

JA.
Alferink
Secretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2016

1/1 -31/12

1/1 - 31/12

1/1 -31/12

26.850

17.900

17.900

4.000
4.000

1.500
1.500

1.500
1.500

Functie

H.J.
van Brink
Voorzitter

JA.
Alferink
Lid

P.G.H.C.
van Tuijl
Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2015

1/1 -31/12

J.W.
Garretsen
Penning
meester
1/1 - 31/12

1/4-31/12

1/1 -31/5

26.700

17.800

13.411

7.413

Beloning
Bruto-onkostenvergoeding

8.000
-

3.000
-

2.250
-

1.250
-

Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal beloning in kader van de WNT

-

-

-

-

8.000

3.000

2.250

1.250

Naam bestuurslid

Individueel WNT-maximum
Beloning
Bruto-onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal beloning in kader van de WNT

Bestuur 2015:
Naam bestuurslid

Individueel WNT-maximum
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Directie 2016:
Naam directielid

J.M.B.
Hofman
Directeur

Functie
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband in FTE
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) deinst betrekking

1/1 - 31/12
1
Nee
Ja

Indivudeel WNT-maximum

179.000

Beloning
pensioenbijdrage
Bruto-onkostenvergoeding

84.243
7.043
1.331

Totaal beloning in kader van de WNT

92.617

Directie 2015:
Naam directielid
Functie

Aanvang en einde functievervulling in 2015
Omvang dienstverband in FTE
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking ?

J.M.B.
Hofman
Directeur

JA.
Alferink
directeur
ad-interim

1/1-31/12
1
Nee
ja

1/1-30/4
0,32
Nee
nee

178.000

56.829

Beloning
Pensioenbijdrage
Bruto-onkostenvergoeding

80.088
6.399
1.356

13.271

Totaal beloning in kader van de WNT

87.843

13.271

Indivudeel WNT-maximum

Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Betreft aandeel in het exploitatieresultaat van Horecaexploitatie DRU Cultuurfabriek B V.

Het bestuur
ULFT, 9 november 2017

H. van Brink

J.E Alferink

J.W. Garretsen

19

Stichting DRU Cultuurfabriek, Ulft
KvK 09182199, Jaarverslag 2016

Overige gegevens

Verwerking resultaat 2015
Conform het besluit van het bestuur is het resultaat over 2015 toegevoegd aan het
vermogen.
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Verslag van de onafhankelijke accountant»

Bijlage bij Jaarverslag over het boekjaar 2016 van Stichting DRU Cultuurfabriek

Realisatie versus begroting 2016
Begroting

Realisatie
Baten
Netto omzet
Inkoopwaarde van de omzet

747.100
211.000

745.103
224.288

Saldo

520.815

536.100

Subsidiebaten

982.000

982.000

1.502.815

1.518.100

Totaal baten

Lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Afschrijvingen op materiele vaste activa
Doorbelast aan groepsmaatschappij
Overige lasten
Totaal lasten

Financiële baten en lasten

Aandeel in het resultaat van ondernemingen
waarin wordt deelgenomen
Saldo baten en lasten

373.300
73.550
19.250
16.500
-113.000
1.163.500

385.087
62.564
23.274
10.129
-113.000
1.090.920
1.458.973

1.533.100

43.841

-15.000

-21.625

-23.000

22.216

-38.000

82.897

PM

105.113

-38.000

Toelichting bij de grootste verschillen tussen realisatie en begroting
Het voordelige resultaat op overige lasten betreffen lagere huisvestingslasten, onderhoudsen marketingkosten.

