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INLEIDING 

 

In april 2019 werd Stichting Cultureel Centrum Bullekerk opgericht. Vanaf september werd 

een start gemaakt met de culturele programmering, met in december een paar grote 

concerten. In maart 2020 werd een professionele licht- en geluidsinstallatie geïnstalleerd, 

waardoor het mogelijk werd de culturele programmering verder uit te breiden en te 

professionaliseren. 

 

CULTURELE ACTIVITEITEN 

 

Het jaar 2020 was een moeilijk jaar. Van de 12 maanden zijn we nagenoeg 5 maanden 

gesloten geweest door de Corona-crisis. In de maanden juni, oktober, november en 

december mochten we niet meer den 30 bezoekers per voorstelling ontvangen. Toch 

hebben we in 2020 nog 65 voorstellingen kunnen organiseren, met een totaal van 4598 

bezoekers (gemiddeld 70 bezoekers per keer). Voor veel voorstellingen gold een maximum 

aantal bezoekers van 30, 100 of 120 bezoekers. Ook organiseerden we elke maand een 

expositie van een Zaanse kunstenaar.  

 

Samenwerking met Podium de Flux (Fluxus) 

We zijn een intensieve samenwerking aangegaan met Poppodium de Flux (Fluxus). De 

heftiger concerten vinden plaats op het Podium North Sea Venue op het Hembrugterrein. De 

rustiger concerten, zoals singer-songwriters of kleinere formaties, vinden plaats in de 

Bullekerk. We spreken dan van ‘Flux op locatie’-concerten. In die gevallen wordt de 

contractvoering, ticketverkoop, techniek (en eventuele livestream), publiciteit en 

publieksbegeleiding door Podium de Flux gedaan. Ook zijn er concerten die door de 

Bullekerk worden georganiseerd, maar waarvoor alleen een samenwerking wordt opgezocht 

met Podium de Flux voor de publiciteit en evt. techniek of livestream.  

De uitreiking van het boek de Zaanse pophistorie van Rob Hendriks (1960-2020) vond in de 

Bullekerk plaats, inclusief livestream. Ook dit werd georganiseerd door Podium de Flux. 

 

Daarnaast verhuurden we de kerk voor culturele evenementen, zoals het alternatieve 

Boeckenbal en evenementen van de Culturele Raad en de Maatschappij. 
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MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN 

 

Op maatschappelijk gebied hebben we, ondanks de beperkingen, in 2020 nog veel kunnen 

doen. We organiseerden bijna wekelijks de Uitsmijterij in samenwerking met het Sociaal 

Wijkteam. De Vereniging Historisch Zaandam is gehuisvest in de Bullekerk en 

buurtbewoners kwamen er om te klaverjassen of een creatieve workshop te volgen. Ook 

stond de kerk één dag in de week open voor ‘Kerk Open’. Daarnaast organiseerden we 

sociale activiteiten voor de buurt in samenwerking met ‘de Zaanse Uitdaging’ en het 

Platform ‘Zaankanters voor Elkaar’.  

 

Stichting DOEN 

We ontvingen een startsubsidie van € 30.000 van Stichting DOEN 

voor onze maatschappelijke activiteiten. Deze steun kregen we voor 

de sterke maatschappelijke betekenis die wij hebben voor de buurt en 

voor de sociaal-maatschappelijke activiteiten die wij organiseren voor 

buurtbewoners, zoals het koffie-uurtje, de Uitsmijterij, de 

klaverjasmiddag, de creamiddag, de Buurtcirkel  

en de leeskring. Deze startsubsidie is verstrekt voor de periode  

1 augustus 2020 – 1 augustus 2021. 

 

VSB-Fonds 

Van het VSB-Fonds ontvingen we een bijdrage van € 20.000 omdat wij een belangrijk 

ontmoetingscentrum zijn voor de buurt. We geven buurtbewoners die uit het arbeidsproces 

zijn geraakt of anderszins alleen zijn komen te staan de mogelijkheid anderen te ontmoeten 

en verbinden ze aan elkaar. De Bullekerk heeft 60 vrijwilligers, die de organisatie helpen 

met allerhande klussen, zoals publieksbegeleiding bij de concerten, taken in de horeca en 

klussen in het onderhoud van de kerk. De donatie van het VSB-fonds is toegekend voor de 

periode 1 september 2020 – 1 september 2021. 
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Samenwerking met verzorgingshuizen  

De Bullekerk werkt intensief samen met de twee verzorgingshuizen in de buurt: Pennemes 

en Saenden. De bewoners worden uitgenodigd een eitje te komen eten bij de Uitsmijterij of 

een klassiek concert te bezoeken op woensdagochtend. Zij worden hierbij begeleid door 

verzorgers van de verzorgingshuizen. 

 

Dagbestedingsplek  

De Bullekerk is een dagbestedingsplek voor mensen die uit het arbeidsproces zijn geraakt 

en voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Wij moedigen buurtbewoners 

aan om vrijwilligerswerk bij ons te doen. Dat kan zijn het onderhouden van de tuin, het 

uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden of het integreren in het team van 

vrijwilligers. 

Met de maatschappelijke activiteiten voor de buurt ontvingen we in 2020 ca. 2000 

bezoekers. 

 

JEUGD & JONGEREN 

 

De Bullekerk organiseert ook activiteiten voor jeugd en jongeren.  

 

Scholieren van het Zaanlands Lyceum ontvingen in 2020 hun einddiploma in de 

Bullekerk. In 2021 krijgen leerlingen van deze school cultuurlessen in de Bullekerk. 

 

Juvat Dance Academy organiseerde in juli 2020 een zomerkamp. Kinderen kregen de hele 

week danslessen, met aan het einde van de week een einduitvoering in de Bullekerk. 

 

Jozien van Dorst organiseerde in december 2020 een kerstshow met haar jonge 

zangleerlingen. Helaas is deze voorstelling door Corona niet doorgegaan. 
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BINDING MET DE ZAANSTREEK 

 

Cultureel Centrum Bullekerk heeft een sterke binding met culturele en maatschappelijke 

organisaties in de Zaanstreek. Met de culturele programmering richten wij ons voornamelijk 

op artiesten uit de Zaanstreek, zowel amateurs als professionals. We vinden het belangrijk 

om Zaanse artiesten een podium te bieden.  

 

Belangrijke evenementen voor de Zaanstreek, zoals Memorial Day, de 4/5 Mei-viering, de 

Zaanse Uitmarkt, de Kerstnachtdienst en evenementen van de Maatschappij vinden in de 

Bullekerk plaats. De uitreiking van het boek ’De Zaanse Pophistorie’ vond in 2020 plaats in 

de Bullekerk en ook de uitreiking van de BredeNHof-prijs zal in de Bullekerk zijn.  

 

 
 

 
 

Dichterbij, Rabobankmagazine 25-08-2020 
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APPENDIX - CULTUREEL CENTRUM BULLEKERK - 2020   

   
CULTUREEL CENTRUM BULLEKERK - MAATSCHAPPELIJK # keren # bezoekers 

Historisch Zaandam - inloopspreekuur (maandagochtend) 6 36 

Klaverjasmiddagen ism Sociaal Wijkteam (maandagmiddag) 6 120 

De Uitsmijterij + live muziek van RTVZaanstreek (dinsdagmiddag) 32 800 

Jongeren Sociaal Wijkteam (dinsdagmiddag) 4 40 

Creamiddag olv Leni Treffers (woensdagmiddag) 6 120 

Open Kerk (herdenken in de kerk) (donderdagochtend) 40 800 

Leeskring olv Bouke Vlam (donderdagmiddag) 6 90 

totaal  100 2006 

   
CULTUREEL CENTRUM BULLEKERK - CULTUREEL    
Klassieke koffieconcerten 4 394 

Theater/toneel 8 705 

Populaire muziek  22 1785 

Muziek easy listening/jazz/populair 16 982 

Orgel/klassiek/koren 9 369 

Amateurs 4 190 

Popmuziek ism de Flux 2 173 

totaal  65 4598 

   
CULTUREEL CENTRUM BULLEKERK - CULTURELE EVENEMENTEN   
Culturele evenementen (verhuur) 6 764 

  

Nb: Door de coronacrisis hebben we in 2020 minder kunnen doen dan gepland. 
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ORGANISATIE 

 

Directeur Niels Busch is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, voor de 

programmering en voor de aansturing en werving van de vrijwilligers. Busch is tevens 

voorzitter van het ondernemersnetwerk BIZ. 

 

Voor de programmering en marketing van de culturele evenementen is Ceciel Kockelmans 

toegetreden tot het team. Zij werkte 20 jaar lang bij het Zaantheater als Hoofd PR, 

Marketing & Kaartverkoop en als Programmeur van de concerten. Zij beschikt over een 

groot netwerk en kent de artiestenwereld goed.  

 

Stichting Cultureel Centrum Bullekerk heeft 60 vrijwilligers die bardiensten draaien, zorgen 

voor het onderhoud van het pand en allerlei hand- en spandiensten verrichten. 

 

Comité van aanbeveling: 

Jan Hamming – burgemeester van Zaanstad (2017-heden) 

Marco Bakker – zanger 

Wouter Harbers –pianist 

Henny Huisman – tv-persoonlijkheid, presentator 

Freek de Jonge – cabaretier 

Piet de Koning – directeur Zaantheater (1998-2015) 

Harry Slinger – zanger 

Sieuwert Verster – zakelijk en artistiek leider Orkest van de 18e Eeuw 

Juvat Westendorp – danser 

 

Bestuur: 

  
Gerbrand Klop Ceciel Kockelmans Fred de Haas 

(voorzitter) (secretaris) (penningmeester) 

 

  
Gert Schouten Bruun Kuijt   

(lid) (lid) 
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Jaarrekening  
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Balans per 31 december 2020  
(na voorstel resultaatverdeling) 

31 december 2020 

Activa 

Vaste activa 

 € € 

Immateriële vaste activa 1    

Software   5.035

Materiële vaste activa 2  
  

Verbouwingskosten  16.060  

Inventarissen  189.935  

 

Vlottende activa 

  205.995 

Voorraden 

Vorderingen 

3   1.354

Vorderingen op handelsdebiteuren 4  3.473  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 5  5.062  

Overige vorderingen en overlopende activa 6  13.607  

 

  22.142

Liquide middelen 7  41.527

Totaal activazijde 

 

276.053
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31 december 2020

 € €  

Passiva  

 

Stichtingsvermogen 

-56.946 

Voorzieningen 

Overige voorzieningen 25.000 

 

Langlopende schulden 8  

Onderhandse leningen 249.800 

 

Kortlopende schulden 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 9  9.920 
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale          10  
verzekeringen 1.706 

Overige schulden en overlopende passiva 11  46.573 

 

58.199 

 

Totaal passivazijde 276.053 
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Staat van baten en lasten over de periode 17 april 2019 tot 

en met 31 december 2020  

17 april 2019 - 

31 december 2020 

 € € 

Baten   

Giften en baten uit fondsenwerving 12  83.111

 

   83.111 

Nettobaten 13  195.663  

Inkoopwaarde van de baten 14  -121.076  

Brutowinst 

Lasten 

  74.587 

 

157.698 

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 15  70.216  

Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa 16  32.543  

Overige lasten 17  122.189  

Totaal van som der kosten   224.948 

 
Totaal van bedrijfsresultaat   -67.250 

Rentelasten en soortgelijke kosten 18   -8.507 

 

Totaal van resultaat         -75.757  

Covid ondersteuning       19      18.811 

Exploitatieresultaat -56.946 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Cultureel Centrum Bullekerk is feitelijk en statutair gevestigd op Westzijde 75, 
1506 ED te ZAANDAM en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 74615696. 

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De activiteiten van Stichting Cultureel Centrum Bullekerk bestaan voornamelijk uit: 
- Dienstverlening voor uitvoerende kunst. 
- Het gebouw De Bullekerk, het kerkorgel daarbij inbegrepen, alsmede het kerkplein, 

staande en gelegen aan de Westzijde 75 te 1506 ED Zaandam met haar bijgebouwen 
zodanig te exploiteren en in stand te houden dat deze zo goed mogelijk kan functioneren 
als centrum van Kunst en Cultuur, daarbij rekening houdend met de authenticiteit en 
monumentale status van het gebouw. 

De locatie van de feitelijke activiteiten 

Stichting Cultureel Centrum Bullekerk is feitelijk gevestigd op Westzijde 75, 1506 ED te 
ZAANDAM. 

Informatieverschaffing over continuïteit 

De stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het ‘Corona-virus’. 
Dit heeft voor de stichting geresulteerd in een forse omzetdaling en toename van 
additionele kosten. Daarnaast heeft de stichting op last van de overheid haar deuren 
moeten sluiten op 15 maart tot en met 31 mei 2020 en daarna vanaf 14 oktober 2020 tot 
nader order.  
Hierdoor bestaat er een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel 
zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de activiteiten van de stichting.  
Het bestuur heeft deze situatie onderkend en heeft maatregelen genomen om deze situatie 
het hoofd te bieden. Zo zijn de financiers bereid om de aflossingsverplichtingen van de 
stichting voor een periode van 1 jaar of langer op te schorten. Ook zijn er met de 
belastingdienst afspraken gemaakt over tijdelijke uitstel van betaling. Deze maatregelen 
zijn voor het bestuur reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de activiteiten. 
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de 
stichting. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 
Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine 
rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is 
vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
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Grondslagen 

Vaste activa 

De vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van 
afschrijvingen. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd 
tegen nominale waarde. 

Vlottende activa 

Vlottende activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een 
verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand 
van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de 
effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. 
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van 
de vordering. 

Langlopende schulden 

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende 
schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 
transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is de 
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld. 

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op 
basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden 
in de staat van baten en lasten als interestlast verwerkt. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder 
aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 

De bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties 
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 
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Omzetverantwoording 

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde 
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en 
dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. 

Verkoopkosten 

Onder verkoopkosten worden die kosten verstaan die ten laste van het jaar komen, en die 
niet direct aan de kostprijs van de geleverde goederen zijn toe te rekenen. 

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de 
arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten. 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming 
afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en 
vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. 

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de 
toekomstige afschrijvingen aangepast. 

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn 
begrepen onder de afschrijvingen. 

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop 
zij betrekking hebben. 

Overheidssubsidies 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar 
waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een 
gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het 
waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. 

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering 
gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de 
staat van baten en lasten. 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de desbetreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening 
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2020 

Vaste activa 

1  Immateriële vaste activa 

Software 
€ 

Boekwaarde per  

17 april 2019 -

Investeringen  6.296

Afschrijvingen  -1.261

 

Boekwaarde per 31 december 2020          5.035 

  

 

Mutaties     

Investeringen  18.059 219.218 237.277 

Afschrijvingen  -1.999 -29.283 -31.282 

    

Saldo mutaties  

Stand per 

31 december 2020 

Verkrijgings- of vervaar- 

 

189.935 205.995 

digingsprijs  18.059 219.218 237.277 

Cumulatieve afschrijvingen  -1.999 -29.283 -31.282 

 

Boekwaarde per    

31 december 2020 16.060 189.935 205.995 

 

2  Materiële vaste activa    

 

Verbouwings 

kosten Inventarissen

 

 

 

Totaal 

Boekwaarde per 
  € €   €  

17 april 2019 - - -

16.060 
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Vlottende activa 

31-12-2020 

€ 

3  Voorraden  

Emballage 1.354

 

 41.527 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 

  

Vorderingen 

4  Vorderingen op handelsdebiteuren 

 

Vorderingen op handelsdebiteuren 1.931

Nog te factureren 

5  Belastingen en premies sociale verzekeringen 

1.542

3.473

Omzetbelasting 5.062

6  Overige vorderingen en overlopende activa  

Waarborgsom 10.000

Overlopende activa 

7  Liquide middelen 

3.607

13.607

Rabobank 40.508

Overlopende posten 869

Kas 150
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Passiva  

17-04-2019 

/ 31-12- 

2020 
€ 

Stichtingsvermogen  

Stand per 17 april -

Exploitatieresultaat boekjaar -56.946

Stand per 31 december 

Voorzieningen 

Overige voorzieningen 

-56.946

31-12-2020 17-04-2019 

 € € 

Stichting Doen  25.000 -

 

8 Langlopende schulden 

Stand per Resterende 

31 looptijd > 1 

december jaar 

2020 

€ € 

Totaal  249.800 249.800

 

Resterende looptijd > 5 jaar 

€ 100.000 
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17-04-2019 

/ 31-12- 

2020 
€ 

Onderhandse lening Busch Company B.V.  

Saldo per 17 april -

 

Mutaties  

Verhoging 40.000

Bijgeschreven rente 800

Saldo mutaties 

Stand per 31 december 
 

Hoofdsom 40.000

Cumulatieve mutaties 800

Saldo per 31 december 
 

 

Lening Busch Company B.V. is afgesloten op 31-07-2019. Deze bestaat uit meerdere 
stortingen namelijk 31-07-2019 € 25.000,-, 20-09-2019 €10.000,- en op 17-10-2019  
€ 5.000,-. Over de schuld is 2% rente per jaar verschuldigd. 

 

Onderhandse lening Interklop B.V. 

Saldo per 17 april - 

 

Mutaties  

Verhoging 200.000 

Bijgeschreven rente 4.000

Saldo mutaties 

Stand per 31 december 

204.000 

Hoofdsom 200.000 

Cumulatieve mutaties 4.000

Saldo per 31 december 204.000 

 

Lening Interklop B.V. is afgesloten op 21 augustus 2019. Deze bestaat uit meerdere 
stortingen namelijk 21-08-2019 € 30.000,-, 11-09-2019 € 20.000,-, 28-01-2020  
€ 60.500,en 25-02-2020 € 89.500,-. Over de schuld is 2% rente per jaar verschuldigd. 
  

40.800 

40.800 
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17-04-2019 

/ 31-12- 

2020 
€ 

Onderhandse lening horecagroothandel De Kweker  

Saldo per 17 april -

 

Mutaties  

Verhoging 10.000

Aflossing -5.000

Saldo mutaties 

Stand per 31 december 
 

Hoofdsom 10.000

Cumulatieve aflossing -5.000

Saldo per 31 december 
 

 

Lening horecagroothandel De Kweker is ontvangen op 21 oktober 2019 en bedraagt  
€ 10.000. Deze wordt in 4 jaar afgelost. 

 

Kortlopende schulden 

31-12-2020 

€ 

9  Schulden aan leveranciers en handelskredieten  

Crediteuren 9.920 

 

10  Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 

Loonheffing 1.706 

 

11  Overige schulden en overlopende passiva  

Rekening-courant Busch Company B.V. 36.867 

Vakantiegeld 2.649 

Overige schulden 2.325 

Accountantskosten 4.732 

46.573 

  

5.000 

5.000 
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake betalingen ter 

verkrijging van (gebruiks)rechten 

Met de naamloze vennootschap Stadsherstel Amsterdam N.V. is een huurovereenkomst 
aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande op 1 december 2019. Beide partijen kunnen 
deze huurovereenkomst beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 
2 (twee) maanden. 

De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op de ingangsdatum op jaarbasis:  
€ 18.000 per jaar voor het eerste huurjaar en € 36.000 per jaar voor het tweede huurjaar.  

Gebeurtenissen na Balansdatum 

Begin 2020 is de coronacrisis uitgebroken welke ook in 2021 nog steeds voortduurt. 
Momenteel is de Bullekerk op last van de overheid gesloten waardoor er een onzekere 
situatie is ontstaan. 

Een schatting van de financiële gevolgen is op dit moment onmogelijk te maken vanwege 
alle onzekerheden, zoals onder andere met betrekking tot de exacte uitvoering en 
afwikkeling van de steunmaatregelen van de overheid.  
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Toelichting op de staat van baten en lasten over de periode 17 april 

2019 tot en met 31 december 2020 
   17 april 2019 -  

   31 december
       2020

 € 
12  Giften en baten uit fondsenwerving  

Giften en baten Stichting Doen 5.000

Giften en baten uit fondsenwerving van ondernemers 25.250

Giften en baten Gemeente Zaanstad 25.000

Giften en baten St. VSBfonds 20.000

Giften en baten uit fondsenwerving van particulieren 4.875

Giften en baten Coöperatiefonds Rabobank 

13  Nettobaten 

2.986

83.111

Opbrengst kaartverkoop 72.716

Opbrengst horeca 68.803

Verhuur locatie 24.332

Doorbelaste overige kosten 11.014

Verhuur tbv uitvaart/receptie 8.441

Verhuur wijkteam 6.458

Exposities 1.691

Verhuur orgel 1.128

Doorbelaste optredens 

14  Inkoopwaarde baten 

1.080

195.663

Kosten optredens 62.514

Inkoopwaarde horeca 46.674

Inhuur benodigdheden 

15  Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 

11.888

121.076

Lonen 56.744

Sociale lasten en pensioenlasten 12.141

Overige personeelsbeloningen 1.331

70.216 
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Gemiddeld aantal werknemers 

17 april 2019 - 31 december 2020 

Aantal 

Gemiddeld aantal werknemers 1,14 

   17 april 2019 -  

   31 december
       2020

 € 

Sociale lasten en pensioenlasten 

Sociale lasten 12.141

 

Overige personeelsbeloningen  

Studie- en opleidingskosten 1.686

Kantinekosten 517

Overige kostenvergoedingen 

16  Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa 

-872

1.331

Afschrijvingen immateriële vaste activa 1.261

Afschrijvingen materiële vaste activa 

Afschrijvingen immateriële vaste activa 

31.282

32.543

Afschrijvingskosten van software 1.261

 

Afschrijvingen materiële vaste activa  

Inventarissen 29.283

Gebouwen en -terreinen 

17  Overige lasten 

1.999

31.282

Huisvestingskosten 52.843

Verkoopkosten 37.301

Kantoorkosten 11.914

Algemene kosten 20.131

122.189 

  



  

Stichting Cultureel Centrum Bullekerk te 

ZAANDAM             

              

 

   

 23 02211212 

www.dhvaccountancy.nl 

   17 april 2019 -  

   31 december
       2020

 € 

Huisvestingskosten  

Betaalde huur 21.785

Onderhoud gebouwen 15.772

Gas, water en elektra 9.900

Schoonmaakkosten 3.236

Overige huisvestingskosten 979

Vaste lasten 941

Servicekosten 

Verkoopkosten 

230

52.843

Restaurantbenodigdheden 13.989

Reclame- en advertentiekosten 12.450

Onderhoud apparatuur 3.159

Representatiekosten 2.692

Decoratie 2.645

Reis- en verblijfkosten 1.000

Relatiegeschenken 829

Overige verkoopkosten 421

Wasserijkosten 

Kantoorkosten 

116

37.301

Reparatie en onderhoud kantoorinventaris 4.471

Communicatiekosten 3.926

Kosten automatisering 2.080

Kantoorbenodigdheden 

Algemene kosten 

1.437

11.914

Accountantskosten, administratieve dienstverlening 8.033

Kosten Eventbrite 6.617

Assurantiepremie 3.672

Advieskosten 600

Kosten Salarisadministratie 451

Notariskosten 406

Abonnementen en contributies 350

Overige algemene kosten 2

 
  

20.131 
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   17 april 2019 -  

   31 december
       2020

 € 

 
18  Rentelasten en soortgelijke kosten  

Rente leningen o/g 4.800

Betaalde bankrente 3.524

Rente overige schulden 

Rente leningen o/g 

183

8.507

Rente lening Interklop B.V. 4.000

Rente lening Busch Company B.V. 

Rente overige schulden 

800

4.800

Rente overige schuld 183

 

19  Covid ondersteuning   

Ondersteuning Covidmaatregelen TOGS-TVL 
 

8.000
Ondersteuning Covidmaatregelen NOW 

 

 

ZAANDAM, 22 juni 2021 

 10.811

18.811

 

G.G. Klop F.A.M. de Haas  

Voorzitter Penningmeester 

B.F. Kuijt  

Bestuurslid 

 

 
 

C.M.L. Kockelmans G.C. Schouten  
Secretaris  Bestuurslid 
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Overige gegevens 

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 17 april 2019 tot en met 31 
december 2020 van Stichting Cultureel Centrum Bullekerk te ZAANDAM. 

Samenstellingsverklaring van de accountant 

De jaarrekening van Stichting Cultureel Centrum Bullekerk te ZAANDAM is door ons 
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de 
balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over de periode 17 april 2019 
tot en met 31 december 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is 
onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 
opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder 
de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van 
deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en 
presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van 
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en 
dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in 
overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de 
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze 
werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld 
van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Cultureel Centrum 
Bullekerk. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in 
staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de 
getrouwheid van de jaarrekening. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende 
relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants 
(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat 
wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben 
uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

Purmerend, 22 juni 2021 

DHV Accountancy B.V.

F.A.M. de Haas AA 


