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Elke terugblik op 2021 zal overschaduwd worden door corona. De pandemie heeft het ‘normale leven’ stevig door elkaar
geschud. Ook voor Cultuurhuis Heerlen was het een jaar van
complete stilstand en weer opstarten en weer stilstand. Van
balanceren tussen het nemen van onze maatschappelijk verantwoordelijk en het waar mogelijk ondersteunen en/of faciliteren van de makers, artiesten, scholen en amateurgezelschappen. Een jaar van wanhoop en hoop, van momenten
met grote twijfel, maar toch ook een jaar van positieve ontwikkelingen: met een vernieuwd bestuur en een constructieve samenwerking met de gemeente Heerlen gebouwd aan
nieuwe ambities. Daar ben ik trots op, en niet het minst op
ons team dat de corona-storm zeer moedig heeft doorstaan.
Het is dan ook niet vreemd dat dit verslag substantieel gekleurd wordt door de Corona-beperkingen. Dat heeft helaas
geleid tot een negatief financieel resultaat over 2021.
Een speciaal woord van dank wil ik richten aan onze trouwe bezoekers die de weg naar ons Cultuurhuis Heerlen weer
weten te vinden nu de pandemie weer op zijn retour lijkt.
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Uit het bestuur
Musical Unlimited
Foto: SCHUNCK

In het voorjaar 2021 zijn we gestart met een ambitiedocument, samen met extern adviseur Marcel ’t Sas. Tegelijkertijd heeft een uitbreiding en daarmee versterking plaatsgevonden van het bestuur dat sinds 1 juli 2021 uit vijf personen
bestaat. De oplevering van het ambitiedocument 2022-2024
“Je maakt het in Cultuurhuis Heerlen” in september werd
positief ontvangen door onze grootste subsidieverstrekker,
de gemeente Heerlen. Het heeft de basis gelegd voor structurele afspraken en kon rekenen op een zeer brede steun in
de gemeenteraad.
In de kern bouwt Cultuurhuis Heerlen aan dé informele huiskamer voor georganiseerde en ongeorganiseerde amateurkunst in Heerlen. Op twee manieren wordt geïnvesteerd:
extern bouwen aan een aantrekkelijk platform voor amateurkunsten met cultuur als rode draad. En intern wordt ingezet
op een versteviging van het team om deze platformrol ook
daadwerkelijk waar te maken en de communicatie hierover
te professionaliseren.
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Ons ambitiedocument

cultuurmakelaar en platform amateurkunst
De cultuurmakelaar is in eerste instantie vooral gericht op de
makers in de omgeving, om die te verbinden met de mogelijkheden in het culturele veld en de opleidingen. De bedrijfsleider is
in eerste instantie gericht op de interne organisatie, logistiek en
planning; op de bedrijfsvoering. Samen vormen zij, gesteund door
het bestuur, in duaal leiderschap de sturende en stuwende kracht
in Cultuurhuis Heerlen.
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visie

Informele huiskamer voor de
georganiseerde en ongeorganiseerde
amateurkunsten

De cultuurmakelaar is verbonden aan Cultuurhuis Heerlen en
richt zich dus op de verbindingsmogelijkheden van Cultuurhuis
Heerlen. Dat geeft richting aan het werk van de cultuurmakelaar.
3
strategie
De inbreng van de bedrijfsleider is op dit punt cruciaal: die geeft
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Activiteiten en bezoekers 2021
Best4Kids-Out of the box
Foto: Myra von Berg

Tot en met medio mei 2021 bleven onze deuren helaas gesloten voor publieke activiteiten. Repetities, vergaderingen, danslessen mochten helaas niet doorgaan. Ook de commerciële
verhuringen konden geen doorgang hebben. Dit betekent niet
dat we stil hebben gezeten. Samen met alle partijen zijn veel
activiteiten verplaatst naar het najaar, maar ook naar 2022.
Door alle herprogrammering zal 2022 geen sprake kunnen
zijn van een vernieuwende programmering.
In februari is toch een stagiaire ‘evenementen’ gestart van
het Vista college. Zij is voor haar eindstage bezig geweest
met een festival wat we later hebben omgebogen tot een evenement bij het Maanplein. In februari hebben we een tweede aanvraag gedaan bij het Kickstart fonds en deze werd in
maart toegekend. Opnieuw hebben we gekeken wat nodig is
om te kunnen starten wanneer dit mogelijk zou zijn. Zo hebben we de tweede bar in de foyer ingericht met een koffieapparaat, zodat we de bezoekers goed konden verdelen over 2
ruimtes tijdens binnenkomst, pauze en na een voorstelling.
Er is een terrasvergunning aangevraagd (toegekend) en er
zijn extra tafels, stoelen en kapstokken aangeschaft.
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It’s too late to stop now
Foto: Myra von Berg

Ook is weer veel aandacht besteed aan de veiligheid/hygiëne,
waardoor meer vrijwilligers nodig waren en het personeel
ook meer uren heeft gewerkt. Eind 2021 was er sprake van
een 20-tal vrijwilligers.
In mei kwamen ook de versoepelingen weer in zicht en konden we verschillende optredens weer door laten gaan. De regels van het RIVM beperkte het maximaal aantal bezoekers
tot 30 in ons theatercafé en 70 in de theaterzaal. Om toch
meer gasten weer te laten genieten van theater, dans en muziek werd samen met de muzikanten en theatermakers besloten om 2 voorstellingen te doen waar dat nodig was. Door
die samenwerking hoefde we de gasten niet teleur te stellen.
Door de versoepelingen en de zichtbaarheid van Cultuurhuis
Heerlen werd intern besloten om de seizoenafsluiting extern
te houden. Er is contact geweest met verschillende partijen,
waaronder ook Weller, en er werd besloten om een Preview
van het nieuwe seizoen in het Maankwartier te organiseren.
Het werd een combinatie van de activiteiten die Cultuurhuis Heerlen organiseert, programmeert en faciliteert. Een
kunstmarkt, muziek, dans en cabaret.
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Samen met Filmhuis de Spiegel werd ook de opname van
Ludique vertoont in de filmzaal. De ‘Preview’ op het Maanplein werd heel goed bezocht, ondanks de op dat moment
nog geldende corona-regels.
Met de zomer in zicht en de afnemende corona patiënten
hoopte we in september weer te kunnen starten met ruimere aantallen en regels. Helaas, we waren weer terug bij af
met een maximaal aantal gasten. De focus ging weer naar
wat wel mogelijk was en gelukkig konden we toch een mooie
programmering door laten gaan. Muziekcafé op dinsdag ging
naar de theaterzaal en sommige optredens gingen weer naar
2 voorstellingen.
Ook startte na de zomer 2 stagiaires van het Vista college
die veel thuis hebben gewerkt, maar ook bij activiteiten goed
hebben meegeholpen. 1x per week hadden we een stagiaire van de Pyler. Ook de repetities, cursussen en verhuringen
konden volgens de regels van het RIIVM weer doorgaan.
Vanaf 25 september werd de QR-code verplicht in de theaters
en horeca en verviel de 1,5m. Hier waren we super blij mee
en gelukkig onze gasten ook.
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The Black Stars

Foto: Myra von Berg

Het werd weer drukker en onze gasten werkte goed mee met
de nieuwe regels en konden we allemaal genieten van de
culturele activiteiten. Vanaf 26 november werden de regels
weer aangetrokken en mochten we nog open tot 17.00u. Repetities, cursussen en vergaderingen gingen nog door en op
zondagmiddag hebben we nog een mooi concert gehad voor
de ouderen. Op 19 december volgde weer redelijk plotseling
de ‘derde lock down’. Na alles geannuleerd te hebben en de
gasten die nog reserveringen op hadden staan, benaderd te
hebben, zijn we het jaar afgesloten in de hoop dat 2022 een
beter jaar zal worden.
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Activiteiten in cijfers
De aantallen en verdeling van activiteiten naar cultureel,
sociaal maatschappelijk en commercieel wijkt in 2021, het
tweede coronajaar, niet substantieel af van 2020.

De aantallen en verdeling per categorie per maand over 2021
geeft de invloed van de coronamaatregelen overduidelijk
weer.
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Bezoekers in cijfers
Het aantal bezoekers geeft in dit tweede coronajaar een verdere daling van zo’n 25% te zien. Deze daling is in alle categoriën zichtbaar en laat geen opmerkelijke ontwikkelingen
zien.

De verdeling naar categorie per maand is als volgt:
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Team en bestuur
Preview Cultuurhuis Heerlen
Caffeine Mountain
Foto: David Doelen

Het team per 31 december 2021:
P. Pijls			Bedrijfsleiding
K. Kelderman

Techniek

S. Stephan		

Secretariaat/Fondsenwerving

K. van de Ven		

Civiele dienst

D. Kerkhof		

Horeca

N. Langen		

Horeca, techniek, facilitair

M. von Berg		

Programmeur

Het bestuur is in 2021 uitgebreid en de functies zijn als
volgt ingevuld:
M. Gommans		

Voorzitter

R. Bijlmakers		

Secretaris

D. IJzerman		

Penningmeester

J. van Hulten		

Lid

P. Sak			Lid
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Baten, lasten, resultaat
Straepa

Foto: Nicole Bolton

Het jaar 2021 is afgesloten met een resultaat van
€ - 18.668 (2020: € 9.161).
2021
Netto-baten

€

45.966

Inkoopwaarde van de baten

€ - 12.662		

Brutowinst

€

Overige bedrijfsopbrengsten

€ 263.353

33.304		

Brutomarge			 € 296.657
Lasten uit hoofde van
personeelsbeloningen

€ 214.349

Afschrijvingen

€

2.850

Overige bedrijfskosten

€

97.584

Totaal van som der kosten			 € 314.783
Totaal van bedrijfsresultaat			 € - 18.126
Financiële baten en lasten			 €

- 542

Totaal nettoresultaat			
€ - 18.668
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Cultuurhuis Heerlen - Sittarderweg 145, Heerlen - www.cultuurhuisheerlen.nl

Billy en Bloomfish
Foto: Myra von Berg

Jonge makers Via Zuid
Foto: Myra von Berg

Opening Heerlen Jazz-Miriam Vleugels
Foto: Nicole Bolton

Zang, dans, muziek,

Festival d’accordeon
Foto: Carole Meijers

cabaret, theater,
klassiek, modern...
Culturele diversiteit
voor jong en oud in
Cultuurhuis Heerlen

Theaterwerkplaats ZIE-Operatie Hartslag
Foto: Luc Lodder

Tusje de sop en erpel
Foto: Myra von Berg

