
Jaarverslag 2019  

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van het bestuur en directie van CC Jan van Besouw, hèt 
Cultureel  Centrum van Goirle en kloppend hart van onze Goirlese gemeenschap.   

Als organisatie in de cultuursector realiseren we activiteiten en ontmoetingen 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 met deze middelen 
zijn  omgegaan in 2019.   

Wat dat financieel betekent leggen we in ons financieel jaarverslag vast. Ook 2019 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   
Ons 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 ontplooien gezamenlijke activiteiten.   

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 2019. De SCAG is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, 
waardoor  donaties aan SCAG fiscaal gunstig behandeld worden.   

Bestuur en directie   

Ultimo 2019 werd het bestuur gevormd door1:   

• Marc Poelman (voorzitter), advocaat   

• Ton Haen (vice-voorzitter, secretaris)   

• Paul Jansen (portefeuille financiën), ondernemer financiële advisering   

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

• Marie-José Frederiks, HR-manager zorginstelling  

• Thérèse Greidanus   

De bestuursleden zijn niet bezoldigd.   

De directeur, Sanna Weustink, voert de directie voor alle theater-, verhuur en horeca-
activiteiten.  De taken en bevoegdheden van het bestuur en de directeur, alsmede de onderlinge 
verhoudingen,  zijn vastgelegd in een directiestatuut.  

1 Cursief: functies/nevenfuncties   



  

In december 2019 heeft het bestuur een zelfevaluatie georganiseerd, om de 
onderlinge  samenwerking, slagvaardigheid en samenwerking met directie optimaal te 
houden.  

Medewerkers   

Ultimo 2019 hebben we 11 medewerkers die in vaste dienst zijn en 17 medewerkers zijn 
flexibel  inzetbaar. Voorjaar 2019 is er met het kantoorteam een wandel coaching-traject gevolgd 
gericht op  persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit. In december 2019 is gestart met een team 
coaching-traject voor dezelfde groep medewerkers. De medewerkers in het horecateam kregen 
vakinhoudelijke  training on the job en de verplichte BHV en calamiteiten trainingen. Datzelfde geldt 
voor de  theatertechnici.  

Vrijwilligers   

We kunnen beroep doen op 22 vrijwilligers, die zorgen voor de ontvangst van onze bezoekers 
en  vrijwilligers die de theaterkassa bemannen en andere onmisbare hand- en spandiensten 
verrichten.  Door één van hen is een besloten website gemaakt waarop voor hen alle informatie 
aangaande de  voorstellingen en werkzaamheden online in te zien is.  Daarnaast kennen we sinds 
2018 het team van Motor Cycle Support.2 Een bewijs dat we als  organisatie iets kunnen betekenen 
voor mensen zijn die op zoek zijn naar hun plek in onze  maatschappij.   

Zowel op kantoor als operationeel hebben we continue stageplaatsen voor o.a. leerlingen van 
het  ROC en Het Mill Hill College.  

Beleidsontwikkelingen   
Afgelopen jaar stond in het teken van het ontwikkelen van nieuw beleid, nu het meerjaren 
beleidsplan in 2020 afloopt.   

Bijeenkomsten met huurders, gebruikers, medewerkers, vrijwilligers en externe adviseurs hebben 
ons een schat aan bouwmateriaal opgeleverd voor het opstellen van een houtskoolschets. 
Deze  schets geeft verdere richting aan invulling van de volgende thema’s: verbreden van 
culturele  activiteiten; modernisering van de horeca; uitbouwen partnership bewoners; 
professionalisering van  de bedrijfsvoering.   

In 2019 hebben we besloten de Code Diversiteit & Inclusie te omarmen. Deze code geeft aan, hoe 
om  te gaan met culturele diversiteit van mensen en de mate waarin makers, producenten, 
werkenden en  publiek van alle identiteiten - zichtbaar of niet - zichzelf kunnen zijn en zich veilig en 
gerespecteerd  voelen.  

Gemeente Goirle   
De Gemeente Goirle heeft ons over het jaar 2019 een exploitatiesubsidie toegekend 
van  € 318.893,76.  

 
2 Motor cycle 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 

  



Vanuit de gemeente hebben wij opdracht om uitvoering te geven aan haar cultuurbeleid. Het 
college  van B&W heeft in 2018 toegezegd dit beleid aan de Raad te zullen presenteren. Helaas 
heeft de  cultuurnota in 2019 nog niet het levenslicht gezien.   

Om de begroting sluitend te krijgen is in november 2019 de Raad akkoord gegaan met 
het  collegevoorstel om in totaal € 300.000 te bezuinigen op de subsidies voor de culturele 
voorzieningen  die een plaats hebben in het CC Jan van Besouw. Deze bezuiniging moet in 2023 
helemaal  gerealiseerd zijn: in 2021 is het de bedoeling dat er € 50.000 bezuinigd wordt, oplopend 
tot € 150.000  in 20122 en € 300.000 in 2023.   

De bibliotheek, Factorium en SCAG voelen zich als een kalkoen die naar het kerstdiner 
wordt  gestuurd, waarbij wij onderling moeten bepalen wie de poot en wie de borst levert, ofwel 
hoe we  samen drie ton gaan bezuinigen, zo wist de pers te melden.  

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. Hoewel hierover positief advies is uitgebracht aan het College heeft het College 
hierover nog  geen besluit genomen.  

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

De visie die wijzelf hebben jegens de horeca activiteiten hebben wij vertaald in een plan van 
aanpak  met de daarbij behorende concrete uitgangspunten. Om dit plan te toetsen 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 en een waardevolle aanvulling op de activiteiten in de bedrijfsvoering 
van de  organisatie.  

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 situering van de 
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 voor het tweede seizoen lopende concept Culituur, een diner voorafgaand aan een 
aantal  geselecteerde theatervoorstellingen, krijgt steeds meer bekendheid en regelmatig zijn 
alle 50 te  reserveren stoelen uitverkocht.  

Datzelfde geldt voor onze ontbijten, Breakfast & Besouw, voorafgaand aan de Kapelconcerten. 
In  2019 hebben we die met onze sponsor Jumbo omgedoopt tot Hallo Breakfast & Besouw en 
zaten de  maximaal 80 te serververen stoelen bijna altijd vol. Tijdens deze concerten treedt lokaal 
jong  muzikaal talent op (± tot 16 jaar). 

  
 



Ter ere van de 75-jarige bevrijding werd het Vier de Vrijheid-diner in de foyer geserveerd voor 
40  gasten. Een samenwerking met diverse partijen, huisgenoten en dorpse verenigingen/ scholen 
die  hun steentje bijdroegen. Factorium, Harmonie, Mill Hill College, Mainfraime, leveranciers, 
Vendeliers  

De Algemene vergadering van aandeelhouders van Jan van Besouw Horeca BV heeft besloten 
om  resultaten van de jaarrekening 2018 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 2018. 
De  verhuurfunctie is in 2019 in iets meer dan de helft van de gevallen geweest op sociaal 
maatschappelijke tarieven. Voor vele van deze huurders geldt dat er beperkte financiën 
ter  beschikking staan en daardoor regelmatig om korting of bijdrage in goederen wordt 
verzocht. Sinds november 2019 wordt bijgehouden welke waarde dit tezamen 
vertegenwoordigd.  

Structurele verhuur   
We mogen ons verheugen in een vaste relatie met onze bewoners:   

Atelier ’78, Biljarterclub Jan van Besouw, Bibliotheken Midden Brabant, Brabantse wijnsociëteit, 
CC  Blue, Cesar, Dameskoor Vals Alarm, Euregio Jeugdorkest, Factorium Podiumkunsten, 
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 voor 
ouderen, Yoga voor  zwangeren, Zangcoach Herma Timmer  

Loketfuncties   

Enkele dagen per week bieden we huisvesting 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 zijn operationeel geworden. Een open 
podium,  Jamsessies (Jam van Besouw), Kerst Sing Along, een Ladies Night werd 
georganiseerd.  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 2019 opnieuw 
in  samenwerking met andere instellingen en organisaties gewerkt aan enkele culturele 
activiteiten  buiten het Jan van Besouw, zoals de medewerking aan Koningsdag op het 
Kloosterplein en de  ZomerUitmarkt. Deze activiteiten zijn niet kostendekkend geweest. We zullen 
hierop scherp blijven  sturen.   

De samen met gemeente, WOS en Contour deTwern georganiseerde voorstelling Bright Side of 
Life  was op meerdere gebieden een succes, zeker met de vooraf gehouden banen-kennismakings-
markt  en de matches die na afloop in de zaal gemaakt zijn.  

Aanbod theatervoorstellingen   

In 2019 hebben we 109 voorstellingen geprogrammeerd in ons theater. Er was opnieuw sprake 
van  een breed scala aan professionele voorstellingen variërend van gevestigde namen tot nieuw 

talent.  Daarnaast onze Kapelconcerten, filmvertoningen, Jazz Podium, Fotografiecafé etc.  



Nadrukkelijk aanwezig in de programmering zijn de amateur voorstellingen van 
onze  huisgezelschappen en terugkerende amateurgezelschappen. Ook hebben we gekozen voor 
breed  aanbod qua genre zodat de programmering aansluit bij de wens en behoefte van een breed 
publiek.  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   

• Sinterklaas Teejater Sjoo en de Theatershow BOeMS   

• Schoolvoorstellingen alle groepen Edu-ley-scholen3  

Daarnaast hebben wij medewerking gegeven aan schoolmusicals en examenopdrachten en 
eind uitvoeringen van o.a.   

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

• Mill Hill College en Willem II college   

• Fontys Hogeschool voor de kunsten   

• Factorium Podiumkunsten  

• Dance Waves Competition  

• Urban Influenz  

• Dansschool Danzz   

Goirle, maart 2020  

Bestuur en directie  

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


