
met ingang van 1 januari 2020: Stichting Podium Het Koelhuis

ingeschreven bij KvK onder nr. 62045199
De stichting is sinds 1 januari 2016 een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI) en ook een culturele ANBI
RSIN/fiscaal(identificatie)nummer 8546 14 382

IBAN-nummer NL50 RABO 0301 2922 13

Jaarverslag 2019
inclusief jaarrekening



Activa 2019 2018 Passiva 2019 2018

Vermogen 18.439,98 9.453,06

Inventaris Reservering groot buitenoptreden 3.501,64 10.000,00
apparatuur 4.047,93 2.880,00
vleugel 9.275,00 9.775,00 Crediteuren

Nog te betalen 0,00 7.400,00
Vorderingen
Vordering op PBC 0,00 3.056,65

Bankrekeningen
NL50 RABO 0301 2922 13 8.618,69 11.141,41

21.941,62 26.853,06 21.941,62 26.853,06

Balans in euro's per 31 december



Algemeen

Activa

 €      2.880,00 

 €      2.137,00 

 €         969,07 

 €      4.047,93 

 €      5.736,75 

 €      9.775,00 

 €         625,00 
 €      9.150,00 

 €      9.900,00 

Bankrekeningen 

Passiva

Vermogen
Vermogen per ultimo vorig boekjaar 9.453,06€       
Vermogen per einde boekjaar 18.439,98€     
Resultaat 2019 8.986,92€       

Reservering voor groot buitenoptreden 10.000,00€     
Uitgaven Oeverloos 2019 6.498,36€       

3.501,64€       

Historische Aanschafwaarde 

Apparatuur

Toelichting op de balans per 31 december

Boekwaarde per 31 december 2019

Tegoed op bankrekening NL50 RABO 0301 2922 13 bij de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek.

Investeringen in 2019

Boekwaarde per 31 december 2018 

Boekwaarde per 31 december 2019

Afschrijvingen 2019

Afschrijvingen 2019

Boekwaarde per 31 december 2018 

Vleugel

Investeringen in 2019

Historische Aanschafwaarde 

specificatie investeringen in 2019
Optoma EH320UST ultra short throw beamer



Inkomsten

5.707,50€       2.440,00€       
891,00€          

10.000,00€     7.500,00€       
700,00€          2.204,58€       

16.407,50€     13.035,58€     
Overige inkomsten
Giften en donaties 7.400,00€       5.050,00€       
Totaal aan inkomsten 23.807,50€     18.085,58€     

Uitgaven
7.775,00€       8.617,94€       
2.111,21€       664,98€          

916,64€          
2.378,15€       281,20€          

469,35€          198,21€          
617,80€          130,50€          

13.351,51€     10.809,47€     
10.455,99€     

Afschrijvingen 1.469,07€       -€                

Resultaat voor voorziening 8.986,92€       
Reservering groot buitenoptreden
Resultaat 2019 8.986,92€       7.276,11€       

2019 2018

Inkomsten en uitgaven in 2019 (met vergelijkende cijfers 2018)

Ticketverkoop
Sponsoring kunst voor kids

Zaalopbouw

Algemene kosten
Administratiekosten/bankkosten

Subsdie Gemeente Zutphen Programmering
Bijdrage PrinsBernhard cultuurfonds

Artiestengages
Publiciteitskosten
Kunst voor kids



Nadere toelichting op de activiteiten in 2019

We stuurden aan de hand van de analyse in 2018 het programma voor 2019 bij. We zijn gegaan voor een mix van 
muzikanten, verassende theatrale voorstellingen, bands en klassieke muziek. Er was ruimte aan talentontwikkeling. 
We profiteren van de regionale bekendheid die is ontstaan en van het netwerk dat Het Koelhuis en de bestuursleden van de 
Stichting Het Koelhuis hebben. We kozen opnieuw voor verrassende, uitsluitend kwalitatief goede voorstellingen. Verder 
merkten we dat onze Stichting en Het Koelhuis zelf nog te vaak als donateur gezien in plaats als partij om mee samen te 
werken en een win/win mee te bereiken. Om die reden zochten we in 2019 contact met partijen die zelf ook 
uitvoeringskracht hebben en verantwoordelijkheden nemen. Dit heeft geleid tot de goed bevallen samenwerking met Festival 
Oeverloos in 2019. Oeverloos keert daarom in 2020 terug.

De ambitie voor 2019 was en is een gemiddelde van 70 bezoekers per concert. De ambitie is ruimschoots gehaald. Er komt 
steeds meer publiek, ook uit de wijde regio en zelfs het land, naar Zutphen. De keuze voor bekendere bands en de mix met 
theatrale en verdiepende voorstellingen doet het goed. Net als dus de samenwerking met partijen die zelf ook 
uitvoeringskracht hebben en verantwoordelijkheid nemen. Dit heeft invloed op de programmering voor 2020.

Ook zijn er mensen die zich nu spontaan als vrijwilliger gaan aanmelden om mee te helpen met de activiteiten. Bij Oeverloos 
is met ongeveer 10 vrijwilligers gewerkt.

20, 21 en 22 september: Festival Oeverloos
Kleinschalige, avontuurlijk theater- en muziekvoorstellingen in de prachtige omgeving van Zutphen en het IJssellandschap. 
Dat is cultureel festival Oeverloos in Zutphen. Het festival vond plaats op 20, 21 en 22 september aan de oevers van de IJssel 
in Zutphen. Geschikt voor alle leeftijden. Het programma was verdeeld in een festivalroute en een avondprogramma. De 
festivalroute ging langs theater, circus, dans, poëzie en muziekproducties. De voorstellingen waren een paar honderd meter 
uit elkaar. 
Het festival is bijzonder op meer manieren: door de samenwerking met Duitsland, door de brug die geslagen is tussen 
Noorderhaven de De Hoven en door het feit dat amateurvoorstellingen waren opgenomen. Er zijn 250 passe partouts 
verkocht en 400 losse kaarten. Gezien het succes, volgt een herhaling in 2020.


