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1. Inleiding
Parkvilla is in de afgelopen decennia in Alphen aan den Rijn uitgegroeid tot het cultuurcentrum voor
jong en oud, waar de verbindende kracht van creativiteit voelbaar en zichtbaar wordt. In ons
historische pand, gelegen in Park Rijnstroom, bieden we een breed scala aan deelnemersactiviteiten.
Dit is een breed aanbod aan cursussen en workshops op het gebied van kunst en cultuur in de
verschillende kunstdisciplines voor zowel jeugd als volwassenen. Wij doen dit als Parkvilla en ook als
samenwerkingspartner binnen Boost.
Parkvilla organiseert op jaarbasis veel publieksactiviteiten, met name 6 dagen per week het hele jaar
door filmvoorstellingen en een serie muziek- en theatervoorstellingen voor divers publiek. In het
theater en de filmzaal genieten bezoekers van voorstellingen, lezingen en films. In de foyer en op het
terras krijgen zij volop ruimte om samen te komen, te feesten of gewoon een lekker drankje te
drinken.
Ook buiten de deuren van Parkvilla zijn we actief en geven we invulling aan cultuureducatie in onze
regio. We trekken de wijken en de scholen in voor talentontwikkeling in de brede zin van het woord.
Daarbij sluiten wij aan op wat er nodig is, inspelend op de maatschappelijke vragen die er spelen.
Met kunst en cultuur bieden wij jong en oud een andere taal om allerlei onderwerpen bespreekbaar
te maken, om elkaar te vinden en om zich bewust te worden van hun eigen mogelijkheden. Dat is de
kern van de toegevoegde waarde van Parkvilla, waarmee wij in Alphen aan den Rijn een volwaardige
rol spelen én verdienen.
We hebben de afgelopen jaren vele successen geboekt, dankzij de inspanning van velen.
Bereikte doelen in activiteiten, doelgroepen en samenwerkingen in 2018:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In 2018 bracht Parkvilla opnieuw ruim 50.000 mensen in aanraking met kunst en cultuur.
Parkvilla is een belangrijke partner van de gemeente Alphen aan den Rijn en BOOST
Parkvilla heeft, met ondersteuning van het Fonds voor Cultuurparticipatie, als penvoerder
het landelijke educatieproject Cultuureducatie met Kwaliteit op de kaart gezet in Alphen aan
den Rijn en Midden Holland
We hebben ons werk in het primair en voortgezet onderwijs uitgebouwd naar 49 scholen
Filmhuis Parkvilla wordt door bijna 13.000 bezoekers per jaar bezocht
We programmeren een onderscheidend theateraanbod, passend bij onze zaalgrootte. Met
44 voorstellingen hebben we ruim 5000 bezoekers bereikt
Breed cursusaanbod: We bereikten ruim 1200 deelnemers met ons cursusaanbod. Hiermee
realiseerden we meer dan 20.000 participaties.
Parkkunst organiseert jaarlijks een prachtig festival Parkkunst, met gemiddeld 10.00012.000 bezoekers
Het JeugdTheaterHuis en PA Alphen zijn vaste samenwerkingspartners en al jaren
medebewoners in ons cultuurgebouw. Repetities vinden plaats in onze theaterzaal.
Parkvilla heeft een structurele samenwerking met Serious Music Alphen waardoor we een
steeds breder muziekaanbod op het podium weten te realiseren
We bieden ruimte in ons gebouw aan lokale samenwerkingsverbanden voor activiteiten en
dienstverlening (Het Gilde, STA-ART, Alphoto, Dansclub Sacred Dance)
Parkkunst initieert het Cultuurplatform van Alphen aan den Rijn.
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2. Visie en doelstellingen
Parkvilla biedt alle inwoners van Alphen aan den Rijn en omgeving de mogelijkheid om zich actief en
passief te ontwikkelen binnen de beeldende kunsten, diverse podiumkunsten en film. Parkvilla
ondersteunt en versterkt de mogelijkheid tot experiment, enerzijds door ambachtelijk onderwijs met
opgaande leerlijn, anderzijds door het bieden van inspiratie en het faciliteren van ontmoeting binnen
en buiten het eigen gebouw.
Samen met diverse partners uit de omgeving, realiseert Parkvilla bijzondere projecten, waardoor een
Alphens leerpodium voor de kunsten wordt ontwikkeld. Vanuit een maatschappelijke relevantie
krijgt elke deelnemer daarmee de mogelijkheid zich persoonlijk te ontwikkelen van een brede basis
tot ongekende hoogtes!
Stimuleren van talentontwikkeling
Parkvilla zet in op een prettige leefomgeving voor alle Alphenaren met aantrekkelijke culturele
(basis)voorzieningen. Parkvilla biedt dit in een omgeving waar iedereen welkom is, altijd wat te doen
is en waar deelnemers zich verder kunnen ontwikkelen en hun competenties vergroten. Vanuit
Parkvilla wordt geïnformeerd en geïnspireerd om actief te blijven, om te genieten van kunst en
cultuur, om anderen te ontmoeten en om zo aan het eigen netwerk te blijven bouwen. Afgezien van
het feit dat het plezierig en interessant is om je onder te dompelen in cultuur, kan het je ook veel
brengen. Wie zijn leven lang leert en gebruik maakt van zijn talenten, kan blijven meedoen in de
sneller en complexer wordende samenleving.
Parkvilla biedt daarom een bijzonder breed aanbod voor iedereen op het gebied van binnen- en
buitenschoolse kunsteducatie, filmhuis- en theaterprogrammering; maar ook evenementen,
interventies, eigen producties en festivals.
Parkvilla zoekt naar een optimale synergie tussen het educatie-aanbod, filmhuis, theater en foyer,
blijft zich inzetten om de huidige bezoekers aan zich te binden en zoekt doorlopend naar nieuw
publiek.
Participeren en meedoen is vanzelfsprekend bij Parkvilla, er wordt niet in drempels en moeilijkheden
gedacht, maar in verbinden en passie. Dit resulteert in bereik van ruim 50.000 mensen per jaar die
dankzij Parkvilla in contact komen met kunst en cultuur.

Samenwerkingen
Parkvilla heeft voor een cultuurorganisatie een relatief hoge eigen inkomstenbron van 80 procent en
een relatief lage subsidiebijdrage van 20 procent. Parkvilla werkt samen met alle denkbare partners,
waaronder bedrijfsleven, scholen, gemeente en welzijnsinstellingen. Parkvilla is er voor en door alle
Alphenaren, inclusief de inwoners van Zwammerdam, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk en
Benthuizen.
De cursisten, bezoekers en gebruikers weten hoeveel plezier ze kunnen hebben van kunst en cultuur
en kunnen de weg naar en met Parkvilla prima vinden. Daarnaast zet Parkvilla zich extra in om ook
de mensen te bereiken die niet automatisch in aanraking komen met kunst en cultuur. Dit doen we
onder andere door intensief samen te werken met de partners van samenwerkingsorgaan BOOST
(sport, welzijn en cultuur). In de BOOST subsidie-overeenkomsten met de gemeente Alphen aan den
Rijn (vanaf 2016) is het aandeel subsidie ten behoeve van de basisvoorziening (filmhuis, theater,
cursussen) gereduceerd.
Vanaf 2016 maakt Parkvilla onderdeel uit van BOOST.
BOOST is het samenwerkingsnetwerk van Bibliotheek Rijn en Venen, Theater Castellum,
PeuterStart - partner van Junis Kinderopvang, Parkvilla, Participe, Sportspectrum NEXT en
Streetlive-TV.
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Meedoen in de samenleving
Voor iedereen is het van groot belang om talenten en vaardigheden te blijven ontwikkelen.
Wie zijn of haar talenten ontwikkelt en deze ook leert te gebruiken, krijgt een springplank om het
leven meer in eigen hand te nemen en bij te dragen aan de samenleving. Door te focussen op de
ontwikkeling van talenten zijn mensen sterker in staat om bewuster keuzes te maken; ook versterkt
het de zelfredzaamheid en zelfvertrouwen van eenieder.
We hebben ook dit jaar ingezet op activiteiten binnen het BOOST programma.
In samenwerking met de partners in de regio zijn projecten en activiteiten ontwikkeld om een
bijdrage te leveren aan het tegengaan van eenzaamheid en het werken aan meer sociale cohesie met
buurtactiviteiten. De weerbaarheid met o.a. buitenspeeldag, het supermeiden project, en
activiteiten gericht op talentontwikkeling met het project serviceplein jongeren.
Een apart succes is behaald met het Kom Erbij Festival. In samenwerking met Participe, De Thermen,
Het Gilde en Bibliotheek zijn activiteiten ontwikkeld om de maatschappelijke participatie te
versterken.
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3. Cultuureducatie in het onderwijs
Veel educatieve programma’s voor het onderwijs worden binnen Cultuureducatie met Kwaliteit
(CmK) ontwikkeld en zijn in 2018 ingezet middels de methode ‘coaching on the job’. Vakdocenten
zorgen voor deskundigheidsbevordering van de leerkracht en in de verschillende kunstdisciplines.
Het aantal deelnemende scholen is ondertussen gestegen van 13 naar 17. Daarnaast zijn er 26
scholenuit regio MiddenHolland onder penvoerderschap van Parkvilla bereikt. Er is ingezet op
kennisdeling, intervisie, de cultuurdag en het culturele veld. De eerste stappen zijn gezet om het
programma uit te breiden naar het voortgezet onderwijs. Parkvilla is de penvoerder van het project
en werkt hierin samen met regio Midden-Holland.
Het workshopaanbod van Parkvilla sluit aan bij CKV methode van de school en wint daardoor ook
aan kwaliteit en verdieping. Het aanbod sluit aan bij de 21e eeuwse vaardigheden: creativiteit,
nieuwe media, onderzoek vaardigheden en reflectie. Het programma voor het voortgezet onderwijs
is uitgebreid en aangepast op de vraag van de school, m.a.w. we werken vraaggericht.
Voor het Cultuurpalet hebben de docenten van Parkvilla workshops ontwikkeld voor de groepen 1/2
en groepen 5 van het primair onderwijs. De workshops zijn gegeven in 2018 en lopen door in 2019.
Voor 2019 en 2020 worden er nieuwe lessen ontwikkeld.
Het vakantiespel bracht 1000 kinderen naar Parkvilla. Samenwerking met de Cultuur Educatie Groep
Leiden zorgt voor meer vraag naar workshops voor het voortgezet onderwijs. Er is een leerlijn kunsten erfgoed ontwikkeld, die afgenomen kan worden door scholen in Alphen e.o.
2018
Cultuurpalet
Cultuurpalet
Workshops
Rijnwoude project
CmK scholen Alphen /
Nieuwkoop
CmK Midden Holland

Aantal scholen
44
31
11
5
17

Aantal deelnemers
1359
1097
471
252
7501

VO

5

740

teamtrainingen
Totaal educatie

27

997
12.417

26

5

groepen
1 en 2
5
div
div
Penvoerder Alphen 40%
van 18.752
Midden Holland (60%
11.251) ism Alphen
Ckv
leerkrachten
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4. Cursusaanbod in de vrije tijd
Parkvilla heeft in 2018 een cursusaanbod gerealiseerd van meer dan 80 creatieve cursussen in de
volgende disciplines: dans, tekenen/schilderen, beeldhouwen, keramiek, edelsmeden,
kunstgeschiedenis, fotografie, theater en schrijven. De cursussen worden gegeven door
gekwalificeerde docenten, die een gevarieerd en actueel aanbod realiseren.
Met dit cursusaanbod bereiken we diverse doelgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen en
senioren die cursussen volgen op verschillende niveaus. Cursisten kunnen bij Parkvilla terecht voor
hun talentontwikkeling in de vrije tijd op elk niveau in een veilige en huiselijke omgeving. Zij hebben
de mogelijkheid om uit het brede aanbod een cursus te kiezen dat aansluit bij het niveau, de
interesse en wijze van lesgeven van de docent. De cursisten evalueren de cursus middels een
evaluatieformulier, waardoor de cursussen afgestemd worden op de vraag/behoefte van de cursist.
Docenten vernieuwen elk jaar het lesprogramma en stemmen dit af op het niveau en de
belangstelling van de groep en haken in op actualiteiten. Zij geven op gepassioneerde wijze les en
weten als geen ander hoe zij de cursisten aan Parkvilla kunnen binden. Een groot deel van het
cursistenbestand komt jaarlijks terug. Er is een natuurlijk verloop van cursisten binnen de cursussen.
Dit stabiele aanbod is belangrijk voor Parkvilla en voor inwoners van Alphen en omstreken.
Het overgrote deel van de docenten heeft in het lesprogramma een bezoek aan een expositie
ingepland, in één van de musea in het land. Kunsthistorica Karin Braamhorst geeft lezingen over
actuele exposities in het land. Cursisten worden voor deze lezingen uitgenodigd, doen hier inspiratie
op en verbreden hun kennis. Parkvilla biedt cursisten de mogelijkheid om hun werk te exposeren bij
Parkvilla of op andere locaties.
Het sociale samenzijn speelt een grote rol in de lessen. Cursisten raken gewend/gehecht aan elkaar,
durven zich kwetsbaar op te stellen en kritisch elkaars werk te bekijken. Het kopje koffie/thee in de
pauzes is voor velen een belangrijk moment in de week, waar men echt naar uitkijkt.
In de zomer wordt er een zomeraanbod gerealiseerd van diverse korte cursussen met een specifiek
thema voor beginners en gevorderden. In augustus kunnen cursisten een week lang intensief bezig
zijn met een bepaalde kunstdiscipline en wordt er gezorgd voor een heerlijke lunch.
Afgelopen jaar zijn er 5 nieuwe docenten aangetrokken in de volgende disciplines: dans, keramiek,
tekenen/schilderen, edelsmeden. Zij vervangen docenten die Parkvilla hebben verlaten en brengen
een vernieuwend aanbod binnen het cursusprogramma. Het aantal cursisten bij fotografie is
gestegen, waardoor er een groei van 1 naar 2 beginnerscursussen heeft plaatsgevonden. We zijn
uitgebreid naar lessen op zondag. De nieuwe les fitbarre doet het goed en trekt steeds meer
cursisten aan.
In de tweede helft van het seizoen is er een toeloop in het aantal cursisten, omdat er mogelijkheid is
voor instroom in de jaarcursussen en daar wordt zichtbaar gebruik van gemaakt.
Zomercursussen
Parkvilla heeft in 2018 een zomercursusprogramma opgesteld, zowel voor volwassenen als jeugd.
Het blijkt dat het aanbieden van zomercursussen en vakantie activiteiten nieuwe deelnemers
aantrekt. Dit aanbod zullen we uitbreiden in 2019.
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2018
Cursussen tweede helft
2017-2018
Cursussen eerste helft
2018-2019
Zomeraanbod
Kinderkunstdagen in de
vakanties
Knipkaarten
Totaal

Aantal cursussen
63

Aantal cursisten
704

Aantal participaties
8.448

58

604

10.872

8
4

91
59

364
59

133

18
1276

180
20.023
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5. Publieksactiviteiten
Het theaterprogramma van Parkvilla in 2018, verdeeld over twee seizoenen (2017-2018 en 20182019) bestond uit een gevarieerd aanbod van theaterconcerten, toneel, lezingen en cabaret voor een
brede publieksgroep. In 2018 waren er vijf familievoorstellingen op zondagmiddag.

Parkkunst
In 2018 organiseerde Parkvilla wederom Parkkunst en ontving ruim 10.000-12.000 bezoekers in Park
Rijnstroom. Het grootste cultuurfestival van Alphen aan den Rijn en regio bleek wederom dé
ontmoetingsplek voor jong en oud. Parkkunst is tevens een belangrijk speerpunt in de PR van
Parkvilla waarop wij het nieuwe cursus- en theaterseizoen presenteren en de cursisten de
mogelijkheid geven hun werk te presenteren in de cursuskramen. In het professionele kunstdeel
vullen de docenten een deel van de kramen in. Parkkunst bestaat uit een kunstpark met kunstenaars
uit heel Nederland, een kinderpark met Oudhollandse zweefmolen, springkussen, Circus Campus en
straattheater en een muziekpark met muziekacts op een podium en horecavoorzieningen.

Ondersteuning amateurkunst en lokale initiatieven
Parkvilla investeert, ondersteunt en biedt onderdak aan lokaal talent.
De samenwerking met Productiehuis Alphen, FADA Theatre en Serious Music Alphen zijn
gecontinueerd. Ook zijn de kunstlezingen van de Alphense kunsthistorica Karin Braamhorst vast
onderdeel in het programma. In 2018 hebben we lokale initiatieven / artiesten ondersteunt door hen
podium te bieden. Daarnaast is er in de programmering samengewerkt met maatschappelijk /
culturele partners, waaronder Tom in de Buurt rondom de Dag van de Mantelzorg. Met Fotoclub
Alphoto een fotografische theatervoorstelling geprogrammeerd. En Gospelkoor Sound of Celebration
was onderdeel van het aanbod.

Theaterprogrammering
Algemene gegevens theaterbezoek 2018:
•
Aantal voorstellingen
•
Bezoekersgemiddelde per voorstelling
•
Totaal aantal theaterbezoekers

44
119
5.220

Toelichting:
•
Het bezoekersaantal is t.o.v. 2017 met ongeveer 9% gestegen.
•
Het aantal voorstellingen is inclusief de voorstellingen van Productiehuis Alphen (8),
FADA Theatre (4) en de concerten van Serious Music Alphen (9).
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Filmhuis
Algemene gegevens filmhuis 2018:
• Aantal voorstellingen
• Aantal filmtitels
• Bezoekgemiddeld per film
• Aantal dagen geopend
Bezoekers Filmhuis 2018:
• Leden
• Niet-leden
• CJP/65+
• Gratis
• Schoolvoorstellingen
• Besloten (o.a. verhuur)
Totaal aantal filmhuisbezoekers

412
114
32
329
5.402
5.179
829
634
594
322
12.960

Toelichting:
• Het bezoekersaantal is t.o.v. 2017 met ca. 15% gedaald. Dat valt te verklaren door minder
voorstellingen (12% minder vertoningen), minder schoolvoorstellingen.
• We hebben schoolvoorstellingen vertoond voor het Groene Hart Leerpark (januari) en het
Scala College (december)
• In de schoolvakanties vertoont Parkvilla kinderfilms, waarbij we kinderopvangorganisaties
(Junis en Shezaf) actief uitnodigen. In een aantal schoolvakanties organiseert Parkvilla een
KinderKunstDag, waarbij film kijken en kunst maken onderdeel zijn.
• Speciale projecten in 2018 waren: IDFA on Tour en From Source to Sea (samenwerking met
de gemeente Alphen aan den Rijn).
• Het filmhuis heeft een structurele samenwerking met het IVN (bij natuurfilms) en Amnesty
International (bij films rondom mensenrechten).

Foyer
De foyer is het hart van Parkvilla en kan worden gezien als vertrekpunt voor alle gasten die zich
binnen onze muren bewegen. Het afgelopen jaar was moeizaam voor de foyer. Zo is er een
structureel tekort aan gekwalificeerd personeel en waren de omzetten voor zowel verkoop als
verhuur beneden verwachting. Om deze reden zal er tijdens de eindevaluatie van het jaar 2018 goed
geanalyseerd moeten worden hoe we het jaar 2019 in gaan richten.
Een paar vragen die we onszelf hier moeten stellen zijn: hoe gaan we ons complete aanbod richting
de gast zo inrichten dat we een belevenis creëren? Hoe zorgen we dat de gasten blijven terugkeren?
Vertrekpunt zou pure kwaliteit moeten zijn. Ook de zelfredzaamheid van de Foyer is een thema.
Groot voordeel wat we hebben is dat wij als Parkvilla beschikken over een breed productaanbod met
veel faciliteiten en een continue inloop van (potentiële) gasten ervaren.
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6. Interne organisatie Parkvilla
Bestuur en Organisatie
De organisatie van Parkvilla wordt ondersteund door een vast organisatieteam van in totaal 10
medewerkers (5.6 FTE). Er zijn 29 docenten werkzaam voor cursussen en educatie onderwijs,
waarvan 11 (1,9 ft) in loondienst en 18 als ZZP-er.
Daarnaast is een groot team betrokken van 9 oproepkrachten (1,1 fte) en 110 vrijwilligers (2,2 fte).

Personele inzet 2018:
Personeel in loondienst
Vast team organisatie en administratie
Docenten
Personeel foyer
Subtotaal 1
Personeel op zzp-basis
ZZP ondersteuning organisatie
ZZP-docenten
Oproepkrachten foyer
Subtotaal 2

aantal

fte

9
11
1
21

5,3
1,9
0,3
7,5

1
18
9
28

fte

0,8
1,2
0,8
2,8

Vrijwillige inzet:
Ondersteuning publieksdiensten
(filmhuis, theater, kassa, zaalwacht, foyer)
Onderhoudsteam gebouw
Administratieve ondersteuning

90

0,8

12
8

0,8
0,6

Totaal vrijwilligers

120

2,2 (schatting)

Het bestuur was eind 2018 als volgt samengesteld: Jeoffrey Bloemen (voorzitter), Anneke van Tol
(secretaris), Guus Berntsen (penningmeester), Albert Dorrestein (bestuurslid), Marie-Helene
Zengerink (bestuurslid), Monica Leuring (directeur). Albert Verduin heeft in juli zijn functie
(penningmeester) overgedragen en afscheid genomen van het bestuur.
Buiten de vakantieperiode om vergadert het bestuur en directie maandelijks. Van de vergaderingen
worden notulen opgesteld. Het bestuur is nauw betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen in het
algemeen en de bezuiniging en huisvestiging in het bijzonder.
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7. Financien

Stabiele basis en ondernemerschap
Vanuit onze visie ziet onze opdracht er als volgt uit; zorgdragen dat de basisvoorziening op orde
blijft. Het breder bereiken van inwoners allianties en samenwerkingsrelaties voor activiteiten en
dienstverlening die niet tot onze corebusiness behoren. Een meer ondernemende rol waar het gaat
om de optimalisatie van het gebruik van het gebouw en het zorgdragen voor het weer op orde
krijgen van de financiële huishouding.
De bezuiniging zal vooral worden gehaald door reductie van structurele kosten. Zo zullen we de aard
en omvang van de dienstverbanden van docenten moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit. Ook
aanpassingen en/of investeringen in het pand zal voor sommige activiteiten noodzakelijk zijn. Dit
vraagt echter wel om de juiste randvoorwaarden. O.a. financiële middelen om deze aanpassingen
mogelijk te maken, investeringen die zich snel laten terugverdienen. In sommige gevallen is er alleen
ruimte in tijd nodig, terwijl in andere gevallen er fysieke aanpassingen noodzakelijk zijn om
vernieuwing en optimalisatie van het gebouw te bereiken.

Exploitatie 2018
De balans en winst- en verliesrekening van 2014 tot 2018 is onderworpen aan een analyse. Hieruit
blijkt een zorgelijk beeld: Er sprake van een structureel dalende tendens in het eigen vermogen van
Parkvilla. De huidige financiële situatie is ontstaan door de tijd heen. Momenteel is er het eigen
vermogen nihil.
Parkvilla sluit 2018 af met een exploitatietekort van € 2385. Het tekort is mede beperkt gebleven
door de toekenning van een eenmalige subsidie van de gemeente Alphen aan de Rijn vanwege de
kwetsbare financiele positie van Parkvilla. Een bedrag van maximaal € 100.000 wordt gedekt door de
Gemeente Alphen aan den Rijn, waarvan een voorschot van € 75.000 inmiddels is ontvangen.

Vooruitblik en vrij besteedbaar vermogen 2019
Voor het jaar 2019 is een sluitende begroting opgesteld. Dat wil zeggen dat de Stichting uitkomt op
een nihil-resultaat. De doelstelling vanuit de directie is om het resultaat in 2019 te stabiliseren en te
sturen naar nihil. Dit vanwege onze stichtingsgrondslag als non-profit organisatie en de
doelstellingen die daarbij horen vanuit ons stichtingsdoel.
De gemeente Alphen aan den Rijn zal in het kader van de op te stellen cultuurvisie het verzoek van
Parkvilla bezien om te komen tot een continuïteitsreserve van tenminste € 100.000. Parkvilla is
voornemens deze reserve in de komende jaren op te bouwen, de haalbaarheid hiervan hangt mede
af van de toe te kennen budgetsubsidie door de gemeente over de periode 2020-2024.
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8. Huisvesting, groot onderhoud en investeringen
Gebouw Parkvilla
De situatie van huisvesting is een constant punt van zorg. Er is een kleine reserve opgebouwd voor
groot onderhoud in het gebouw. Dit dekt maar een deel van de nodige aanpassingen in het gebouw.
Veel zaken zijn verouderd en afgeschreven. Werkomstandigheden zullen moeten worden aangepast
aan de Arbo-wetgeving, daarnaast is ook een betere publieksontvangst belangrijk in het gebouw.
De bereikbaarheid en zichtbaarheid moeten verbeterd worden met een goede Frontoffice. In 2019
zal hierin geinvesteerd gaan worden.

Groot onderhoud monument
Het onderhoud buiten heeft ook een grote achterstand, de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de
beheerstichting. Ondertussen is daar een MJOP voor opgesteld om het achterstallig onderhoud
gefinancieerd te krijgen.

Verantwoording 2018
Dit inhoudelijke bestuursverslag vormt onderdeel van de financiele verantwoording 2018.

Juni 2019,
Walter van de Vorst a.i.
Marijke Licher, directeur

Jeoffrey Bloemen
Voorzitter

Guus Berntsen
Penningmeester
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