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Voorwoord
Nog een jaar leven met de gevolgen van het virus, wie had dat gedacht.
Wennen deed het nooit, flexibel moesten we blijven en teleurstellingen verwerken.
Hoeveel achterstand is er opgelopen in al die tijd dat de bibliotheken hun taken niet
konden vervullen? De effecten zijn overal in het land merkbaar en er is eind 2021
door de Haagse politiek uitgesproken dat bibliotheken essentiële instellingen zijn.
Dit voelt als een terechte erkenning en gaf ons iets eerder de ruimte activiteiten op
te pakken en meer open te zijn voor onze bezoekers. We spreken dan eigenlijk
alweer over 2022.
Met soms zeer beperkte dienstverlening werd zichtbaar wat mensen concreet
missen.
De vanzelfsprekende vrije inloop, de vrije en veilige plek die een bibliotheek is, het
mocht er allemaal niet zijn. Toen we de deuren weer mochten openen bleven velen
vanuit de nieuwe gewoonten en wellicht ook angst toch zoveel mogelijk thuis.
Eenzaamheid groeit in deze tijd, terwijl wij juist actief aan de vermindering ervan
bijdragen. De plek van ontmoeting, het spontane gesprek, het opdoen van
informatie en delen ervan… Het is zó belangrijk dat we die plek zijn, zodra de
situatie het toelaat.
Wederom hebben we heel veel activiteiten moeten annuleren.
Geen Drunense Deining, geen Taalhuis, geen lezingen, geen Digicafé, geen
activiteiten op school, geen Klik &Tik en geen spreekuren. En dat in een wereld die
steeds taliger en digitaler wordt is de Bibliotheek een belangrijk baken voor steeds
meer mensen.
Het team van collega’s, inclusief alle vrijwilligers, verdient wederom grote lof voor
de manier hoe zij zich hebben laten zien als gemotiveerd, flexibel en innovatief.
Daarnaast zijn we blij dat we in relatief korte tijd grote stappen hebben kunnen
maken richting een verhuizing van de Bibliotheek in Drunen. Samen met Het Pieck,
de Voorste Venne en gemeente zijn belangrijke hordes genomen. Wij wensen
immers onze waarde voor de samenleving met elkaar verder te vergroten.
Door meer samenwerking kunnen wij krachten bundelen.
In gezamenlijkheid met culturele en maatschappelijke partners
willen we van grote en duidelijke betekenis zijn voor alle
inwoners van Heusden. Deze ontwikkelingen liggen geheel in
lijn met het meerjarenbeleidsplan waar we ook de komende
jaren op blijven ontwikkelen.
Namens bestuur en directie de Bibliotheek Heusden,
Sergei Versteeg
April 2022
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Algemeen
Het jaar 2021 begon voor de Bibliotheek in lockdown. Om toch boeken te kunnen
uitlenen was er de Boekenservice. Die was in 2020 al succesvol, maar in 2021
hebben er nog meer mensen gebruik van gemaakt. De hal in Drunen was te klein
om alle tasjes neer te zetten en in Vlijmen bij tijd en wijle ook.
In opdracht van de gemeente is er vanaf het begin van 2021 gekeken of het mogelijk
is om de Bibliotheek in te passen in de Voorste Venne. Er is een gezamenlijk stuk
ingediend bij de gemeente waaruit bleek hoe de Bibliotheek en de Voorste Venne
hiertoe mogelijkheden zagen. Ook zijn de voorwaarden en verschillende eisen in
kaart gebracht. De wens van de gemeente ging uit naar de huidige Utopia zaal.
Hieraan gekoppeld was een ruwe begroting. Op grond van deze eerste schets is er
door de gemeente na de zomer een voorschot beschikbaar gesteld van €150.000,-.

In de laatste maanden van het jaar is er o.l.v. een externe projectleider gewerkt aan een
Voorlopig Ontwerp met hierbij een verder uitgewerkte begroting. Er is door alle partijen,
de Bibliotheek, De Voorste Venne, Het Pieck en het architectenbureau Ten
Bras/Westinga constructief samengewerkt om in korte tijd dit Voorlopig Ontwerp klaar
te hebben. Begin 2022 is het ingediend bij de gemeenteraad en vlak voor de
verkiezingen volgde een unaniem akkoord.
Daarnaast is er nog gewerkt aan een voorstel voor een
fijnmazig netwerk van de Bibliotheek Heusden in de
gemeente Heusden. Dit was een andere opdracht vanuit de
raad, die voortkomt uit het meerjarenbeleidsplan. In 2022
volgt een verdere bespreking en eventuele uitwerking
hiervan.
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Samenwerking
Helaas is er van veel geplande samenwerkingen niets terecht gekomen in 2021.
Door alle coronamaatregelen was het bijvoorbeeld niet mogelijk om debatten te
organiseren in samenwerking met het Debatplatform. Uiteindelijk heeft het
Debatplatform zich in de loop van 2021 zelfs opgeheven.

Rabobank
De Rabobank had ruimte gehuurd in de Bibliotheek om vier middagen in de
Bibliotheek klanten te kunnen helpen. Het hoofdkantoor besloot dat de pilot niet
doorging. Jammer dat deze mensen nu niet in de Bibliotheek komen en kennis
kunnen maken met ons aanbod.

Praktijk voor Levensvragen
De samenwerking met Marianne Merkx is in 2021 wel verder uitgebouwd. Marianne
Merkx was vanaf 15 juni iedere twee weken aanwezig voor een spreekuur met
betrekking tot levensvragen. Hier is wisselend gebruik van gemaakt. Voor 2022
wordt er gekeken naar een aangepaste invulling.
Marianne Merkx is ook betrokken bij een nieuwe opzet van het Levensboek. Dit
project is door de Bibliotheek overgenomen van de Stichting Ontmoeten.

Schaken
In het begin van de lockdown is er nog online geschaakt, maar door het dalende
aantal deelnemers is dit in maart gestopt.

Serious gaming
Er is intensief gewerkt aan het maken van de Serious Game ‘Bouw een huis’ voor
leerlingen van de bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van het
voortgezet onderwijs. Het doel van het spel is dat kinderen zelf aan de slag gaan
met het bouwen van een huis. Ze leren wat er allemaal bij komt kijken en welke
bedrijven in de Langstraat hier een bijdrage aan kunnen leveren. Het is de
bedoeling om de techniek in het algemeen in een positief daglicht te zetten, zodat
leerlingen eerder kiezen voor een vervolgopleiding in de techniek.
Een volgend doel is om deze aankomende technici te behouden voor de regio. Het
spel is in september opgeleverd.
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De lancering van de game was gepland op dinsdag 16 november. Helaas kon dit
niet doorgaan door het instellen van nieuwe coronamaatregelen. De game zal, na
de lancering, op de Overlaat worden ingezet bij het techniekonderwijs. Ook het
primair onderwijs en het d’Oultremontcollege zijn hierbij betrokken.

Adventure Club
De Adventure Club is op 4 woensdagmiddagen geprogrammeerd. Hier was echter
weinig belangstelling voor. Tijdens Zin in de zomer op zaterdag was er ook
Adventure Club, hier was wel veel belangstelling voor, want alles was volgeboekt.
Ook is er een aantal groepen leerlingen tijdens schooltijd in de Bibliotheek geweest
om het spel te spelen.
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Fotoclub Drunen
De samenwerking met de Fotoclub is verder verstevigd. Tijdens de
Kinderboekenweek was er een fototentoonstelling rondom het thema beroepen,
“Worden wat je wil”. In november tijdens Nederland Leest werden er foto’s getoond
met als thema “over de grens”.
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Speel-o-Theek
Sinds mei 2021 gaat de uitleen van de Speel-o-Theekmaterialen volledig via de
zelfservice terminals van de Bibliotheek. De Speel-o-Theek is nu ook open tijdens
alle openingstijden van de Bibliotheek. Klanten kunnen zelf het speelgoed pakken
en uitlenen.
Een aantal maal per week komen de vrijwilligers van de Speel-o-Theek de
teruggebrachte materialen controleren en weer uitleen-klaar maken.
Ook de ledenadministratie verloopt inmiddels via het bibliotheeksysteem.
Eind december is ook de Speel-o-Theek in Vlijmen opengegaan. Een deel van de
materialen van de Speel-o-Theek Drunen is overgeplaatst naar Vlijmen.
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Jeugdeducatie
Nationale Voorleesdagen
Omdat de Nationale Voorleesdagen midden in de lockdown vielen, konden we geen
live activiteiten organiseren. Het jaarlijkse voorleesontbijt en de bezoeken van de
peuterspeelzalen gingen niet door. Omdat we de burgemeester altijd vragen om
voor te lezen tijdens het voorleesontbijt, hebben we haar gevraagd om dit online te
doen. Ouders konden de link om het filmpje te kunnen bekijken aanvragen bij de
Bibliotheek, zodat ze samen met hun kind thuis konden kijken. De burgemeester las
voor uit het boek: Coco kan het! Het filmpje is 121 keer bekeken. Daarnaast konden
ouders een voorleestasje aanvragen met daarin vier prentenboeken, een kleurplaat
en het vingerpopje van het jaar.
Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt, maar liefst 163 tasjes zijn
aangevraagd. De hal van de bibliotheken was tijdens deze actie
te klein. Er kwamen leuke reacties en foto’s binnen van kinderen
en Coco.
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Hallo mensen van de bieb,

Ik ben Daan en heb met veel plezier naar het voorlezen
geluisterd, geknutseld en gekleurd.

Coco zit aan mijn vinger ‘geplakt’ en gaat overal mee naar toe.
En ‘s nachts ligt hij in mijn ‘nestje’ (bedje). 😉😉
Groetjes van Daan Sterrenberg

Alle vestigingen kleurden
vrolijk groen
door alle gereserveerde tasjes.
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Voorleeswedstrijd
Ook de voorleeswedstrijd kon niet live doorgaan. De kandidaten hebben thuis hun
boek voorgelezen en dit gefilmd. Dit hebben ze naar de Bibliotheek gestuurd. De
jury kreeg alle filmpjes toegestuurd en heeft deze bekeken. Online is er door de jury
overlegd. Vervolgens is de winnaar bekend gemaakt via een digitale bijeenkomst
met alle voorlezers en de jury. Een medewerker van de Bibliotheek heeft tijdens
deze digitale editie aangebeld bij de winnaar en de prijs uitgereikt.

Scoor een boek
Net als veel activiteiten in het voorjaar, ging ook Scoor een boek online. De
educatiemedewerker van de Bibliotheek presenteerde tijdens “De Aftrap” via een
online verbinding een filmpje met daarin de oproep van een voetballer van RKC om
zoveel mogelijk boeken te lezen. Ook de “Rust” en het “Eindsignaal” gebeurden
digitaal.
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Zomerplezier zin in zaterdag
Na het succes van zomerplezier in 2020, is dit vervolgd in 2021. Iedere zaterdag
was er in een vestiging iets te doen, steeds voor een andere doelgroep. Zo was er
peuterdans, in samenwerking met Het Pieck, op avontuur met de Adventure Club,
een eigen Lego Ledlamp ontwerpen, een TikTok workshop, een verhaal van de
Vliegende Koffer “Heb je onder je bed gekeken” en als laatste Muziek op Schoot,
weer in samenwerking met Het Pieck.

Afhaalworkshop Telefoonbedjes
In het kader van de ‘Media Ukkie Dagen’ was er een “afhaalworkshop”
Telefoonbedjes maken. De echte workshop was al een paar keer uitgesteld
vanwege de coronamaatregelen. Bij de afhaalworkshop kreeg men uitleg en de
materialen om een telefoonbedje te maken. Het doel van het telefoonbedje: leg je
telefoon ook regelmatig weg, om te “rusten” en ga eens iets anders doen.

pag. 13

Tante Boekie
Vanaf oktober 2021 is er een maandelijkse samenwerking met poppentheater
‘de Vliegende Koffer’. Iedere maand komen tante Boekie en het Feestvarken op
bezoek in de Bibliotheek. Een medewerker van de Bibliotheek leest een verhaal
voor, dit wordt begeleidt door Tante Boekie en het Feestvarken en nog andere
poppen. Indien mogelijk wordt er aangesloten bij landelijke thema’s, zoals bijv. de
Kinderboekenweek, maar ook bij Sinterklaas en Kerst.
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Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek waren er diverse activiteiten georganiseerd. Zo
konden de kleintjes komen luisteren naar Tante Boekie en het Feestvarken, was er
voor de kinderen van 4 tot 9 jaar een
voorstelling van Van Niks & Van Alles over het
thema van de Kinderboekenweek ‘Wat je
worden wil’. Verder waren er in Drunen foto’s
te zien van leden van de Fotoclub Drunen
geïnspireerd op het thema. In iedere vestiging
konden kinderen een Serious Game spelen
en zo ontdekken welke leuke beroepen er
allemaal zijn. Het combineren van activiteiten
en partners heeft hierin goed gewerkt.

Voorlezen maakt je leuker
Op uitnodiging van Kinderdagverblijf De
Carrousel heeft de educatiemedewerker van
de Bibliotheek een lezing gegeven over
voorlezen. Er waren 18 ouders komen
luisteren naar het belang van voorlezen, de
voorleestips en over de Bibliotheek. Natuurlijk
zijn er veel boeken bij gebruikt.

Cursus Open Boek
De cursus Open Boek leidt leerkrachten op tot
leescoördinator. De cursus wordt gegeven bij en door de Bibliotheek Altena. Hierbij
zijn vijf leerkrachten van de scholen uit Heusden aangesloten. Dit is een mooie
volgende stap naar verdere integratie en intensieve samenwerking met de
basisscholen.
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Leesoffensief

In 2021 is het Leesoffensief van start gegaan. Het doel is om kinderen aan het
lezen te krijgen. De Bibliotheek Heusden zet zich in om vooral jongens aan het
lezen te krijgen; uit onderzoek is gebleken dat zij lezen vaak minder leuk vinden dan
meisjes. Er zijn kisten met als motto “Read Outside The Box” samengesteld. Deze
richten zich op leerlingen van groep 6 t/m 8 en dan met name jongens. Aan scholen
is gevraagd welke thema’s jongens interessant vinden. Rond deze thema’s zijn
boekenkisten samengesteld.

Bij ieder thema kan ook een aanvullende activiteit of workshop worden geboekt. De
bedoeling is dat de leerlingen daarna meer willen lezen over een thema. De
volgende kisten zijn beschikbaar: Voetbal/sport, Vervoer/avontuur, Sociale
media/games, Geschiedenis en Strips. Bij de Strips-kist hoort een workshop
Cartoontekenen, verzorgt door een docent van Het Pieck. Ook is er een
samenwerking met de Schroef bij de leeskist over Geschiedenis.
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Laagtaalvaardige ouders
Dit project is gestart om laagtaalvaardige ouders te bereiken. Hiervoor is een
medewerker opgeleid tot Boekstartcoach. De bedoeling van de Boekstartcoach is
om tijdens spreekuren van het consultatiebureau ouders aan te spreken en meer te
vertellen over het belang van voorlezen en taal.

BiebEscape
Het was een periode mogelijk om leerlingen van het d’Oultremontcollege te
ontvangen in de Bibliotheek. Via het spel “BiebEscape” kwamen ze meer te weten
over lezen en de Bibliotheek. Er zijn zes groepen met ongeveer 30 leerlingen op
bezoek geweest en toen moest er vanwege extra maatregelen gestopt worden met
de ontvangst. De rest van de leerlingen volgt in het voorjaar 2022.
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Basisvaardigheden
De Bibliotheek Heusden levert een steeds groter wordende bijdrage aan sociale en
digitale inclusie. De al bestaande activiteiten zoals het Praathuis, Digicafé en Walk
&Talk zijn in 2021 gecontinueerd. Vanwege corona zijn er minder bijeenkomsten
geweest. De deelname aan de Walk&Talk sessies nam steeds verder af. Dit heeft
met name te maken met de verbeterde arbeidsmarkt. Er is daarom besloten om in
2022 met deze bijeenkomsten te stoppen. Mochten we signalen krijgen dat er weer
behoefte aan is, dan zullen deze bijeenkomsten weer worden opgestart.

IDO
In 2021 is in de vestiging Drunen gestart met het Informatiepunt Digitale Overheid
(IDO). Steeds meer zaken kun je regelen via internet. Ook contact met de overheid
gaat steeds vaker digitaal. Voor sommige mensen is dat heel lastig. Daarvoor is het
IDO in het leven geroepen. Op drie momenten in de week kan men in de
Bibliotheek Drunen terecht met alle vragen over de digitale overheid. Daarbij gaat
het om vragen over het verlengen van het rijbewijs, over het inloggen op de website
van de zorgaanbieder, vragen over de Corona Check app, etc. Medewerkers van
de bibliotheek helpen hierbij, denken mee of verwijzen door naar de juiste instantie.
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Het door Farent georganiseerde spreekuur geldzaken is inmiddels een onderdeel
van het IDO. Hier wordt voornamelijk geholpen bij het invullen van formulieren.
Medewerkers van de bibliotheek verwijzen hier ook naar, zodra het over
privacygevoelige zaken gaat.

Taalhuis
Een op de zes mensen is laaggeletterd in onze regio. Met ingang van april 2021
wordt de coördinatie van het Taalhuis Heusden uitgevoerd door Frank Mensink van
de Bibliotheek en Julia Gavrilenko van Bijeen/O3. Zij hadden hiervoor in totaal 7 uur
per week in 2021.
In december werd dit geëvalueerd en begin 2022 volgt een plan
hoe we hier ook de komende jaren met elkaar een passende
invulling aan geven. Er zullen meer uren nodig zijn, maar de
samenwerking is versterkend voor het resultaat. Daarmee is een
fundament gelegd onder een taak van lange adem waarin ook de
gemeente een belangrijke partner is.
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Programmerende Bibliotheek
Blind Date
In de zomervakantie konden leners weer een Blind Date aan gaan: een tas met
boeken, samengesteld door een bibliotheekmedewerker. In iedere tas zat een ijsbon:
met deze bon kon men een ijsje halen bij In den Gekroonde Hoed.

Rondje Brabant
Ook Rondje Brabant Presenteert had te maken met de lockdown. Uiteindelijk zijn
maar drie interviews doorgegaan: Teun van de Keuken, James Kennedy en
Maarten van Rossem. De voor de Bibliotheek Heusden geplande lezing, is
verplaatst naar 2022.
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Marieke Lucas Rijneveld
Voor de Boekenweek hadden we, in samenwerking met Het Pieck, Marieke Lucas
Rijneveld geboekt. Het interview door Jan Willard vond plaats bij Het Pieck op 19
april. Belangstellenden konden via livestream meekijken. Uiteindelijk hebben in
totaal 274 mensen het interview bekeken.

Gamemiddag: Serious Gaming voor jongeren
In het voorjaar van 2021 is er een online brainstorm geweest met de jongere
vrijwilligers van de Bibliotheek. Het resultaat hiervan was een online discussiegroep
voor jongeren. Hier hebben toen vijf jongeren aan deelgenomen.
Om het op een andere manier te proberen is er contact met Stichting De Schroef.
Gezamenlijk proberen wij nu jongeren te bereiken via Serious Gaming. Op diverse
locaties zijn er game events gehouden, ook in de Bibliotheek Vlijmen. Hier kwamen
19 jongeren op af. Aan de hand van de resultaten van de diverse game-events
wordt er gekeken hoe het verder zal worden ingevuld.
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Kennismakers
In 2021 is er een aantal “KennisMakers” bijeenkomsten georganiseerd. Als eerste
kwam Astrid Janssen iets vertellen over Mindfulness. Roos Biesheuvel vertelde
online over (Be)stemming van de democratie en Jeanine Heijmans over hoog
sensitiviteit.

Coronacrisis
Het jaar 2021 begon in lockdown. De in
december gestarte boekenservice is tot het
einde van de lockdown actief geweest.
Steeds meer leden reserveerden boeken om
op te halen. Ook zijn er 393 verrassingstassen
samengesteld. In iedere tas werden vijf
boeken gedaan. De hal van de Bibliotheek in
Drunen was te klein om alle tasjes klaar te
kunnen zetten. Ook in Vlijmen was de hal af
en toe te klein.
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Boekstart
Omdat de Bibliotheek gesloten was, konden er ook geen BoekStartkoffertjes meer
uitgereikt worden aan baby’s. Om de jonge ouders toch te bereiken zijn er
Boekstartkoffertjes door het consultatiebureau aan de ouders gegeven. We waren
en zijn heel blij met deze samenwerking.

Thuisblijverspagina
De in 2020 samengestelde Thuisblijverspagina was nog steeds actief en werd
steeds geactualiseerd. Hier kon men terecht voor allerlei doe-, lees-, leer- en kijktips
voor iedere leeftijd.

pag. 23

Bibliotheek is essentieel
Omdat we door de landelijke overheid als essentieel worden gezien, hoefden we in
december 2021 de deuren niet meer te sluiten. Men kon gewoon terecht voor het
lenen van boeken, het lezen van een krant of tijdschrift, een bezoek aan het
Digicafé of het IDO. We hebben mensen kunnen helpen met het maken van een
afspraak voor de booster of met het printen/downloaden van de QR-code voor de
Corona Check.

Beste medewerkers van de Bibliotheek,
Gelukkig is deze week ‘onze’ Bibliotheek weer helemaal open. Voor iedereen
erg fijn, al voelde het de eerste keer gewoon een beetje vreemd om er weer
binnen rond te lopen.

Maar...ik wil jullie even langs deze weg bedanken voor de geboden service van de
afgelopen maanden tijdens de gedwongen corona sluiting. Wat was het fijn om

toch boeken te kunnen uitzoeken, bestellen en het klaar in een tasje op te kunnen
halen. Voor jullie denk ik best wat extra werk, maar voor mij/ ons als klanten, een

welkome service om van boeken te kunnen genieten. Zowel privé als ook voor mijn
werk op de peuterspeelzaal.

Dankjulliewel. Groetjes en tot ziens in de Bibliotheek, M. v/d E - K.
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Online cursussen
Leden van de Bibliotheek kunnen online diverse cursussen volgen via Soofos of
Goodhabitz. Dit gaat van computervaardigheden, zoals Office, naar presenteren,
fotografie, het leren van een taal of persoonlijke ontwikkeling. Een enorm uitgebreid
aanbod dus, waar voor iedereen wel iets te vinden is.

Tijdschriftenbieb
In 2021 is er gestart met een pilot van de Tijdschriftenbieb. Via de Tijdschriftenbieb
kunnen er 20 tijdschriften worden gelezen. Dit kan met een abonnement van de
Bibliotheek via een app.
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Wat hebben we niet kunnen doen
Boekie in de kerstbieb
Lancering Serious Game ‘Bouw een huis’
Voorleesontbijt en peuterbezoeken
Spellenmiddagen voor en door kinderen
Drunense Deining

Bijlagen: de Bibliotheek Heusden 2021 in cijfers
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De Bibliotheek Heusden 2021
in cijfers: vestigingen, leden & bezoekers
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De Bibliotheek Heusden 2021
in cijfers: collectie & locatie
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De Bibliotheek Heusden 2021
in cijfers: uitleningen, collectie en e-books
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De Bibliotheek Heusden 2021
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Toelichting op de resultaten in 2021
De accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd en akkoord bevonden. De jaarrekening
2021 waarin begrepen de balans met tellingen van € 471.916 en de staat van baten en
lasten is sluitende met een resultaat van € -12.540, en gecontroleerd. Het resultaat over
2021 bedraagt negatief € 12.540 tegenover negatief € 48.119 over 2020. Het bestuur heeft
besloten in verband met de extra kosten van de kwartiermaker voor 2021 een bedrag van €
17.533 (2020 € 34.875) ten laste van de reserve personeel te brengen. Daardoor komt
resultaat voor 2021 uit op € 4.993.
De impact van het coronavirus van 2020 heeft geen invloed gehad op de begroting van
2021. Hoop en wens op een terugkeer naar het ‘normale’ leven waren groot maar helaas
achteraf bezien onterecht. Ook 2021 hebben wij met de gevolgen van de pandemie moeten
dealen. Maar met meer ervaring, een blijvende tomeloze inzet en creativiteit van alle
collega’s en vrijwilligers heeft dit niet tot een negatieve gevolgen geleid. Inhoudelijk
verwijzen wij naar het jaarverslag.
De resultaten uit contributies zijn niet verder teruggelopen maar ook niet gestegen zoals
begroot. Dit valt te wijten aan het feit dat leden wel opzeggen maar dat het daarentegen
moeilijk is geweest met de beperkte openingstijden om nieuwe leden in te schrijven. Dit
aantal is dan ook achtergebleven.
Daarnaast is een verliespost die van ‘te laat gelden’; de som van alle bedragen die klanten
betalen voor het te laat terugbrengen van geleende materialen. Wij hebben net als vorig
jaar nauwelijks boetes berekend in 2021 door de lastige condities voor onze klanten. Dit in
overeenstemming met de landelijke trends en richtlijnen.
Verder zijn de inkomsten uit verhuur van ruimten, verkoop koffie, digitale prints en
kopieerinkomsten logischerwijs achtergebleven bij de prognoses.
De sterk gestegen energielasten zijn een punt van zorg. De extra kosten zijn voor 2021 in
feite opgevangen door niet gemaakte uitgaven op andere vlakken ten gevolge van de
pandemie. Het niet uitvoeren van activiteiten en programma’s heeft bijvoorbeeld een
financiële besparing opgeleverd van circa €12.000. De komende periode zullen we echter
rekening moeten houden met blijvend hogere energielasten.
Extra directe kosten heeft de coronapandemie nog met zich meegebracht ten bedrage van
€2.761. Dit zijn geen personele kosten meer, enkel directe uitgaven.
De kwartiermaker is in overeenstemming met het bestuursbesluit nog voor 6 maanden ten
laste gekomen van de personele reservering (€17.533). Het dienstverband is beëindigd
omdat het onvoldoende is gelukt nieuwe inkomstenstroom te genereren. Wij schrijven dit
toe aan de beperkte mogelijkheden ten gevolge van de situatie zoals ontstaan is door het
coronavirus.
Inhoudelijk zijn wij onverminderd positief gestemd over de vorderingen met betrekking tot
de aanstaande verhuizing naar De Voorste Venne. De kosten van verbouwing zijn een punt
van aandacht omdat de organisatie niet de opdrachtgever is maar wel indirect de rekening
betaalt. Het blijft van groot belang de huisvestingslasten structureel terug te brengen en
binnen de begroting meer ruimte te maken voor kwaliteit van dienstverlening.
Naast het vergroten van onze impact door meer samenwerking verwachten wij onze
krachten te kunnen bundelen en in gezamenlijkheid met culturele en maatschappelijke
partners van grote en duidelijke betekenis te zijn voor alle inwoners van Heusden.
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Staat van baten en lasten over 2021
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Balans per 31 december 2021 – 2 –
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