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Stichting Podium Het Koelhuis 
Ingeschreven bij KvK onder nr. 62045199 

De stichting is sinds 1 januari 2016 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ook een culturele ANBI 

RSIN/fiscaal(identificatie)nummer 8546 14 382 

IBAN-nummer NL50 RABO 0301 2922 13 
 
 

Jaarverslag 2021 
Inclusief jaarrekening 
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Balans in euro's per 31 december 
 

Activa     2021 2020 Passiva     2021 2020 

               

       Vermogen   15.882,43 18.600,16 

               
Inventaris       Reservering groot buitenoptreden 6.501,64 6.501,64 
Apparatuur   1.753,63 2.900,78         
Vleugel   8.275,00 8.775,00 Crediteuren       
       Nog te betalen  0,00 0,00 
Vorderingen             
Vordering op PBC  0,00 0,00        
              
              
Bankrekeningen             
NL50 RABO 0301 2922 13 12.355,44 13.426,02         
              
               

   22.384,07 25.101,80     22.384,07 25.101,80 
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Toelichting op de balans per 31 december 
 

Algemeen 

Activa 

Apparatuur 

Boekwaarde per 31 december 2020  €      2.900,78  
Investeringen in 2021  €                 -    
Afschrijvingen 2021  €      1.147,15  
Boekwaarde per 31 december 2021  €      1.753,63  
Historische Aanschafwaarde   €      5.736,75  

Vleugel 

Boekwaarde per 31 december 2020  €      8.775,00  
Investeringen in 2020 
Afschrijvingen 2020  €         500,00  
Boekwaarde per 31 december 2021  €      8.275,00  
Historische Aanschafwaarde   €      9.900,00  

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

Vermogen 
Vermogen per ultimo vorig boekjaar €     18.600,16 
Vermogen per einde boekjaar €     15.882,43 
Resultaat 2020 €      -2.717,73 

Reservering voor groot buitenoptreden €       6.501,64 
Reservering 2021 

€       6.501,64 
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Inkomsten en uitgaven in 2021 (met vergelijkende cijfers 2020) 
 
 2021 2020 

Inkomsten 

Ticketverkoop 
Subsdie Gemeente Zutphen Programmering 
Bijdrage PrinsBernhard cultuurfonds 

Overige inkomsten 
Giften en donaties 
Totaal aan inkomsten 

Uitgaven 
Artiestengages 
Publiciteitskosten 
Zaalopbouw 
Administratiekosten/bankkosten 
Algemene kosten incl verzekering 

Afschrijvingen 

Resultaat voor voorziening 
Reservering groot buitenoptreden 
Resultaat 2020 

 
€                - 

 
€                - 

€          364,77 
€          705,81 

€       1.070,58 
€      -1.070,58 
€       1.647,15 

€      -2.717,73 

€      -2.717,73 

€       1.900,00 
€       6.250,00 

 
€       8.150,00 

€            50,00 
 
€       8.200,00 

€       1.651,40 
€          577,76 
€          205,70 
€          265,77 
€          692,39 

 
€       3.393,02 
€       4.806,98 
€       1.647,15 

€       3.159,83 
€       3.000,00 
€          159,83 
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Nadere toelichting op de activiteiten in 2021 

Door de pandemie van het COVID-19 virus en de maatregelen om de verspreiding tegen te gaan, konden 
we ook in 2021 weer nauwelijks activiteiten organiseren. 

 
Vanuit de Proeftuin KNST + LNDSCHP namen we deel aan de IJssel biënnale als een van de partners in dit project. 

Samen met kunstenaar Louise te Poele organiseerden we de “Bont & Boter Tour”. Louise plaatste 2 werken op de 

route die Bont en Boter vroeger maakten van en naar het Koelhuis. De Tour loopt langs aan- en afvoer routes van 

boter en voert door de prachtige uitwaarden via weggetjes, water, dijken en N-wegen langs boerderijen en 

landgoederen. De kunstwerken verwijzen naar het bevriezen en conserveren van vroegere producten in het koelhuis. 

 

In 2021 vond de derde editie van het festival Oeverloos plaats van 17 tot en met 19 september. Kleinschalige, 
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avontuurlijk theater- en muziekvoorstellingen in de prachtige omgeving van Zutphen en het IJssellandschap. Dat is 

cultureel festival Oeverloos in Zutphen. Ook dit jaar weer georganiseerd door Stichting Oeverloos en Het Koelhuis. 

Stichting Podium Het Koelhuis leverde een bijdrage met de inzet van de vrijwilligers.  

 
Wat zijn de plannen op cultureel gebied in 2022? 
Ook in 2022 zijn we weer afhankelijk van de maatregelen tegen het Coronavirus. Toch blijven we positief over dat er 

dit jaar mogelijk meer kan dan de afgelopen twee jaren. 

In het voorjaar zal de kelder in Het Koelhuis gebruiksklaar zijn. Hier willen we met de stichting een 

muziekprogrammering gaan ontwikkelen. Hierbij willen we ook kijken hoe we jongeren een podium kunnen geven, 

dus niet alleen bandjes maar ook b.v. een DJ-contest.  
 

In plaats van een ‘102 jarig’ bestaan van 

het koelhuis, besteden we in 2022 

aandacht aan de 10 jaar werken aan het 

behoud van het koelhuis De Landbouw. 

We vieren dit decennium met een 

culinaire en culturele programmering. 

Die houdt verband met de historie van 

het koelhuis. We gebruiken daarbij 

zoveel mogelijk producten uit de streek, 

die afgelopen eeuw in het Koelhuis 

werden ingevroren. Ook geven we 

aandacht aan het heden, door 

wisselende thema’s met maaltijden uit de verschillende mondiale keukens. Deze diners brengen we tot leven met 

culturele intermezzo’s in de vorm van verhalen, muziek, theater en kunst. 
 
In september willen we weer bijdragen aan de vierde editie van het festival Oeverloos, van vrijdag 16 t/m zondag 18 

september 2022. Opnieuw kleinschalig, verrassend en avontuurlijk. Theater- en muziekvoorstellingen voor jong en 

oud in de prachtige omgeving van Zutphen en het IJssellandschap.  

 
Bestuur 
Nicky Struijker Boudier, voorzitter 

Lajos Bax, secretaris 

Jan Fikken, penningmeester (vanaf 2022 komen er nieuwe bestuursleden en stopt Jan als bestuurslid) 


