
Jaarverslag 2018 

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van het bestuur en directie van CC Jan van Besouw, hét 

cultureel centrum van Goirle en kloppend hart van onze Goirlese gemeenschap.  

Als organisatie in de cultuursector realiseren we waarden op cultureel, sociaal en maatschappelijk 

gebied. Werken met publieke middelen in het maatschappelijk belang brengt ook een morele 

verantwoordelijkheid met zich mee. Graag leggen we uit hoe we daarmee in 2018 zijn omgegaan. 

Wat dat financieel betekent leggen we in ons financieel jaarverslag vast. Ook 2018 was het jaar 

waarin wij veranderingen in hebben gezet om onze toekomst, voor de nieuwe beleidsplan-periode na 

2020, veilig te stellen en de voorzieningen voor iedere inwoner van Goirle en Riel toegankelijk te 

houden.  

Onze organisatie Onze besturingsmodel is transparant: we werken met een bestuur en met 

een directie, waarbij:  

• het beleid wordt vastgesteld door bestuur  

• de voorbereiding en uitvoering beleid is gedelegeerd aan directie  

• regelmatig bespreking plaats vindt tussen bestuur en directie  

• bestuur en directie zoveel mogelijk gezamenlijke activiteiten ontplooien. De horeca-activiteiten zijn 

ondergebracht in Jan van Besouw Horeca BV, terwijl de theater- en verhuuractiviteiten, samen met 

de Horeca BV zijn ondergebracht bij de Stichting Sociaal Culturele Accommodaties Goirle (SCAG). 

Bij onze bestuursactiviteiten hanteren wij de beginselen van de Governance Code Cultuur 2018. De 

SCAG is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor donaties aan SCAG fiscaal 

gunstig behandeld worden.  

Bestuur en directie Ultimo 2018 werd het 

bestuur gevormd door1:  

• Hans Schonewille (voorzitter), senior consultant  

• Marc Poelman (vicevoorzitter), advocaat  

• Ton Haen (secretaris)  

• Paul Jansen (portefeuille financiën), ondernemer financiële advisering  

• Maikel Loots, ondernemer strategie, marketing, communicatie en pr.  

• Marie-José Frederiks, HR-manager zorginstelling  

De bestuursleden zijn niet bezoldigd.  

De directeur, Sanna Weustink, voert de directie voor alle theater-, verhuur en horeca-activiteiten. In 

2018 hebben wij een nieuw directiestatuut vastgesteld. Daarin worden de taken en bevoegdheden 

van het bestuur en de directeur, alsmede de onderlinge verhoudingen beschreven.  

Medewerkers Ultimo 2018 hebben we 13 medewerkers die in vaste dienst zijn en 17 

medewerkers zijn flexibel inzetbaar.  

1 Cursief: functies/nevenfuncties  



Vrijwilligers  

We kunnen beroep doen op 18 vrijwilligers, die zorgen voor de ontvangst van onze bezoekers en 

vrijwilligers die andere onmisbare hand- en spandiensten verrichten. Daarnaast kennen we sinds 

2018 het team van Motor Cycle Support2. Een bewijs wat als organisatie kunnen betekenen voor 

mensen zijn die op zoek zijn naar hun plek in onze maatschappij.  

 

Beleidsontwikkelingen Afgelopen jaar stond in het teken van het ontwikkelen van nieuw beleid, 

nu het meerjaren- beleidsplan in 2020 afloopt. Daarvoor hebben we bijeenkomsten georganiseerd 

met huurders, gebruikers, medewerkers en vrijwilligers. Ook hebben we gebruik gemaakt van 

externe adviseurs. Dit heeft een schat aan bouwmateriaal opgeleverd voor een beleidsplan voor de 

jaren 2020-2025. Bij kiezen van een nieuwe koers hebben we meerdere scenario’s de revue laten 

passeren. De uitkomst is dat we verder gaan werken aan volgende thema’s: verbreden van culturele 

activiteiten; modernisering van de horeca; uitbouwen partnership bewoners; professionalisering van 

de bedrijfsvoering. Het bestuur heeft –in de lijn van bovengenoemde gedragscode- besloten om 

(iedere schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen, geen overeenkomsten te sluiten met 

bedrijven waarin een bestuurslid middellijk of onmiddellijk belanghebbende is.  

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming Om aan de nieuwe Europese Algemene 

Verordening Gegevensbescherming te voldoen hebben wij niet alleen maatregelen genomen op het 

terrein van gegevensverwerking op de webpagina, maar ook voor de fysieke beveiliging van 

persoonsgegevens binnen onze (administratieve) organisatie en voor cameratoezicht. We hebben 

een Coördinator Gegevensbescherming aangesteld. Alle uit te voeren maatregelen en processen 

hebben we vastgelegd in een interne werkinstructie.  

 

Cultuurparticipatie In februari 2018 hebben we een mini-symposium georganiseerd met als 

doelstelling het agenderen van het onderwerp cultuurparticipatie bij al onze stakeholders en bij de 

politiek in het bijzonder. Samenvattend leverde dit onder meer de volgende ontwikkelpunten op:  

• er is behoefte aan meer onderlinge samenwerking van de kunst en cultuursector/verenigingen  

• blijf de positieve positie van primair onderwijs versterken / talentontwikkeling.  

• extra aandacht gewenst voor doelgroepen (secundair onderwijs/nieuwkomers/kinderen en ouderen 

in armoede) samen met de wens tot verlaging drempels van het CC Jan van Besouw.  

• omarming van ‘open cultuur podium’ gedachte.  

• rendement van inzet op terrein cultuurparticipatie is inzichtelijk te maken. Deze ontwikkelpunten 

kunnen belangrijke bouwstenen vormen voor het gemeentelijk cultuurbeleid.  

 

Gemeente Goirle Vanuit de gemeente hebben wij de opdracht om uitvoering te geven aan haar 

cultuurbeleid. Het college van B&W heeft toegezegd in 2019 dit beleid aan de Raad te zullen 

presenteren. Natuurlijk hebben we onze expertise hieraan toegezegd.  

De Gemeente Goirle heeft ons over het jaar 2018 een exploitatiesubsidie toegekend van € 

318.893,76.  

2 Motorcycle Support begeleidt mensen met een lichte beperking en biedt hen op kleinschalige wijze zinvol en relevant werk 

door middel van stages en plaatsing in Begeleid Werken bij bedrijven in de regio.  

 

 



 
Kwijtschelding 

De Gemeenteraad heeft aan het College van B&W gevraagd om onze schuld aan de gemeente kwijt 

te schelden. Daardoor wordt een jaarlijks terugkerende zware financiële last van onze schouders 

gehaald.  

 

Jan van Besouw Horeca BV. 
Wij hechten veel waarde aan onze horeca, als plek om te ontmoeten, te ontspannen en vooral als 

optimale hospitality rondom culturele activiteiten. Maar ook rondom verhuuractiviteiten van 

vergaderingen tot bruiloften en uitvaarten. Daarmee levert de horeca een bijdrage voor het realiseren 

van onze kernactiviteit: het letterlijk en figuurlijk ruimte bieden voor (gezamenlijke) culturele 

activiteiten. We hebben onze visie op de horeca onder de loep genomen, met de daarbij behorende 

concrete uitgangspunten en een plan van aanpak. Daartoe hebben we een extern bureau opdracht 

gegeven kritisch te kijken naar de huidige en de gewenste situatie. Dat heeft een blauwdruk 

opgeleverd van de conceptuele, operationele, financiële en beheerstechnische contouren. Dit heeft 

onder meer geleid tot het besluit dat horeca in eigen beheer blijven uitvoeren nog steeds de beste 

optie is.  

Naast een aantal logistieke pluspunten (veel traffic in het gebouw, voldoende m2, aanwezigheid 

keuken, open verbinding met bibliotheek), zijn er aan aantal minpunten vastgesteld zoals: geen 

horeca “looks” voorzijde pand; routing rondom theaterzaal; onhandige hoofdingang. Deze 

bevindingen vormen een belangrijke input voor het concreet gestalte geven aan onze activiteiten. Zo 

hebben we inmiddels de barindeling aangepast. Verder worden er niet alleen ontbijten 

georganiseerd, maar ook cultuurdiners.  

Het SCAG-bestuur, tevens fungerend als Algemene vergadering van aandeelhouders van Jan van 

Besouw Horeca BV heeft besloten om resultaten van de jaarrekening 2017 toe te voegen aan de 

reserves van de vennootschap.  

 

Zaal - en vergaderfaciliteiten voor het sociaal-culturele veld 

Incidentele verhuur De bezettingsgraad incidentele verhuur vertoont een lichte stijging ten 

opzichte van 2017. Het blijft buitengewoon lastig om aan te geven of een ruimte verhuurd is aan 

sociaal-culturele instellingen of voor commerciële doeleinden. Wij registreren dit uitsluitend voor de 

theaterzaal, de kapel en de foyer.  

Structurele verhuur We mogen ons verheugen in een vaste relatie met onze bewoners: Atelier ’78, 

Biljarterclub, Bibliotheken Midden Brabant, Brabantse wijnsociëteit, CC Blue, Cesar, Dameskoor Vals 

Alarm, Euregio jeugdorkest, Factorium Podiumkunsten, Fontys, Harmonie Oefening en Uitspanning, 

Jeanne van Midde, Katholieke Bond van Ouderen (3D kaarten, Yoga, in beweging), Katholiek 

Vrouwengilde Goirle, Ladies First -LOG, Ley River Bigband, MYOS, Popkoor Zo!, Seniorenorkest 

Hart van Brabant, Spot theater, ’t Smoesje, Vocapella, Yoga, Yoga voor zwangeren, Zangcoach 

Herma Timmer  

Loketfuncties Enkele dagen per week bieden we huisvesting aan aan de loketten van Leystromen 

en de Rabobank.  

 

 

 



Cultuur 

We hebben een nieuwe seizoen brochure uitgegeven met een geprofessionaliseerde huisstijl. Een 

nieuw ticketing systeem en een nieuwe website is operationeel geworden. Een open podium, Gold 

Passioned werd georganiseerd, een Ladies Night. Samenwerkingen met Factorium, de Bibliotheek, 

diverse verenigingen, biljarters en Gemeente, te veel om op te noemen. Naast de culturele 

activiteiten die in het eigen centrum zijn opgezet, is in 2018 opnieuw in samenwerking met andere 

instellingen en organisatie gewerkt aan enkele culturele activiteiten buiten CC Jan van Besouw. 

Deze activiteiten zijn niet kostendekkend geweest. We zullen hierop scherp blijven sturen.  

 

Aanbod theatervoorstellingen In 2018 hebben we 95 professionele voorstellingen 

geprogrammeerd in ons theater. Er was opnieuw sprake van een breed scala aan voorstellingen 

variërend van meer gevestigde namen zoals bij de Kapelconcerten tot aanstormend talent. Ook 

hebben we gekozen voor breed aanbod qua genre zodat de programmering aansluit bij de wens en 

behoefte van een breed publiek. Voor professionele gezelschappen waren er 95 voorstellingen 

geprogrammeerd, naast 121 voorstellingen voor amateurgezelschappen.  

Een greep uit de activiteiten die naast de theatervoorstellingen bij ons hebben plaatsgevonden:  

• Vrijwilligersavond van de gemeente, de Lintjesregen en de Herdenking bevrijding Goirle  

• Bruiloften en uitvaarten  

• Voorleeswedstrijden en audities voor musical en toneelgezelschappen  

• Kerstvieringen verenigingen en Nieuwjaarsrecepties van verenigingen en bedrijven  

• Jaarvergaderingen  

• Kapelconcerten  

• Sinterklaas Teejater Sjoo en de Theatershow BOeMS  

• Schoolvoorstellingen alle groepen Edu--ley-scholen3  

Daarnaast hebben wij medewerking gegeven aan schoolmusicals van o.a.  

• Basisschool de Bron, Kleine Akkers, Schrijverke, De Regenboog  

• Mill Hill College en Willem II college  

• Fontys Hogeschool voor de kunsten  

• Dansschool Danzz  

 

 

Goirle, mei 2019 Bestuur en directie  

 

 

3 Stichting Edu-Ley bestaat uit: Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle en Stichting Katholiek Basisonderwijs Goirle.  


