Financiële verantwoording 2021

Ook dit jaar zijn wij er weer in geslaagd om de financiën rond de Kunstroute 2021 rond te krijgen.
Het Ondernemersfonds en het Cultuurfonds hebben de Kunstroute gesubsidieerd, waarvoor
nogmaals hartelijk dank.
In verband met de het grotendeels nieuwe bestuur en onzekerheid t.a.v. de coronamaatregelen, was
het opstellen van de begroting niet eenvoudig, maar wij zijn verheugd dat de gemaakte kosten
ruimschoots binnen het budget zijn gebleven.
Hieronder een korte omschrijving van de afwijkingen t.o.v. de begroting:
Expositieruimte:
De kosten voor de huur van expositieruimtes viel dit jaar lager uit dan begroot. Op de afrekening
staan de kosten voor de huur van het Huis van de Stad in rood, omdat hiervan nog geen factuur is
ontvangen.
Publiciteit:
De gerealiseerde kosten voor publiciteit (drukwerk, website en promotiemiddelen) zijn per saldo
ongeveer gelijk aan de in de begroting opgenomen bedragen. De website is volledig vernieuwd. Deze
kosten waren iets hoger, maar dit wordt gecompenseerd door de lagere kosten voor drukwerk.
Coronamaatregelen:
De locatiehouders hebben zelf de naleving van de
coronamaatregelen geregeld. Hierdoor waren een aantal
begrote onkosten niet nodig. Er zijn 10 expositiepanelen
aangeschaft die als mobiele afscheiding kunnen worden
gebruikt in grote locaties (Barbarakerk). Deze panelen
kunnen de volgende jaren weer worden gebruikt.
Feest
De kosten voor het openingsfeest zijn wat lager
uitgevallen. Dit in verband met de onduidelijke situatie
t.a.v. de cononamaatregelen en het uitvallen van de
gastspreker.
Inkomsten:
Doordat er dit jaar meer kunstenaars aan de kunstroute
hebben deelgenomen, is de bijdrage van de exposanten
hoger uitgevallen dan begroot.
Het totaal van alle uitgaven is lager uitgevallen dan begroot. Het door het Cultuurfonds betaalde
voorschot is bijna voldoende gebleken om alle kosten te dekken.
Er is een klein tekort, dat eventueel kan worden aangevuld uit de reserves.

Jaarverslag 2021

Met 53 deelnemers, verdeeld over 37 locaties, was de editie van dit jaar een groot succes. Vooral op
zaterdag waren er veel bezoekers. In totaal schatten wij het aantal bezoekers op 3.000.
Door de advertenties op social media, in de Kunstkrant en de publiciteit in Kontakt Culemborgse
Courant waren er veel bezoekers van buiten Culemborg. Een aantal exposanten heeft goed verkocht.
De centrale presentatie (van iedere kunstenaar één klein werk) is dit jaar niet doorgegaan. In plaats
hiervan hebben een aantal kunstenaars geëxposeerd in het Oude Stadhuis. De Barbarakerk trok, net
als vorig jaar veel bezoekers. De overige locaties waren de eigen ateliers, winkels en een aantal
horecagelegenheden.
Een speciale vermelding voor de unieke projecten:
Adopt an Artist door de leerlingen van de
kunstklassen van ORS Lek en Linge en
Het gezicht van het Gezicht onder begeleiding van
De Vrijstad Drukker
Wij hopen dat deze projecten ook aan de volgende
editie van de Kunstroute zullen deelnemen.
Kunstroute Culemborg 2022
Kunstroute Culemborg vindt in 2022 plaats op 29
en 30 oktober. Dit is in een koopzondagweekend.
Voortaan wordt de Kunstroute georganiseerd op
locaties in (de nabije omgeving van) de
binnenstad.
Het liefst willen wij voor de komende editie weer
een overzichtstentoonstelling in een wat grotere
ruimte. Zo kunnen de bezoekers makkelijker
bepalen welke locatie zij willen bezoeken.
Om de keuze voor het bezoeken van een
kunstenaar/locatie makkelijker te maken, wordt er
ook een gedrukt overzicht gemaakt van de locaties
met de namen van de kunstenaars. Op elke locatie
komt een raamsticker die aangeeft om welk
locatienummer het gaat.

Financieel jaarverslag Kunstroute Culemborg 2021
Overzicht uitgaven t.o.v. begroting

Inkomsten excl. BTW
bijdrage exposanten
subsidie Cultuurfonds
subsidie Ondernemersfonds
gift
uit reserve

Totaal

Begroot Ontvangen
2100
2900
7785
5837 (voorschot)
1000
1000
25
735
454

11620

10216

Financieel jaarverslag Kunstroute Culemborg 2021
Overzicht uitgaven t.o.v. begroting

Uitgaven excl. BTW
Expositie
huur exporuimte Barbara kerk
huur exporuimte Huis van de Stad
huur ruimte gelderlandfabriek
huur ruimte De Lantaarn

Begroting

Definitief

200
350
400
200

180
300

250
555
2400
1650
500
60
95

200
700
2250
1600
650
268
10
100

Opening
Gastspreker, muziek
Feest Gelderlandfabriek
kosten afsluiting/evaluatie

1000
1025
150

500
1085
0

Corona maatregelen
handgel en desinfectiemiddelen
mobiele afscheidingen/expositiepanelen grote locaties
posters coronamaatregelen + bedrukte mondkapjes
vrijwilligersvergoeding handhaving bij grote locaties

100
1000
445
400

7
1400

200
80
150
135
275

135
196
450

11620

10216

Publiciteit
1/8 advertentie Kunstkrant
1/1 advertentie CC
vormgeving en ontwerp promotiemiddelen
drukwerk flyers, affiches, vlaggen, sokkels
onderhoud/aanpassing website
jaarlijkse kosten website
adverteren social media
jaarlijkse kosten opslag schermen/promotiemiddelen

Medewerkers, vrijwilligers, overig
bankkosten, portokosten
div. kosten/vergaderingen
onkostenvergoeding vrijwilligers
kantoorbenodigdheden + overige kosten
verzekeringen

Totaal

185

