
ANBI 
 

Algemene Gegevens 

 
Adres 

De Hofnar 10 

5554 DA  Valkenswaard 

  

Statutaire Naam: 

Stichting Cultuurcentrum de Hofnar  

KvK nummer 17107516 

 

Contactgegevens: 

 

Post-bezoekadres: 

De Hofnar10 

5554 DA Valkenswaard 

 

Telefoon: 

040-2074010 

 

Website: 

www.hofnar.nl 

 

Algemeen mailadres: 

Info@hofnar.nl 

 

Doelstelling volgens de statuten: 

 

De stichting heeft tot doel: 

1. Het programmeren, organiseren en aanbieden van voorstellingen en concerten van 

zowel professionele als amateurkunstenaars. 

2. Verhuur van ruimte aan vaste gebruikers 

3. Verhuur aan derden en verdere exploitatie van de theaterzaal, foyer en 

zalencentrum 

4. Exploitatie van de horeca in het cultuurcentrum 

 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: 

 
De Hofnar heeft aan een aantal verplichtingen van de gemeente Valkenswaard te voldoen  

- Minimaal realiseren van 80 professionele voorstellingen 

- Minimaal realiseren van 25 amateur voorstellingen waarvan minstens 13 

voorstellingen gerealiseerd moeten worden door verenigingen uit 

Valkenswaard 

- Het aantal sociaal-culturele verhuringen bedraagt minimaal 100 per seizoen 

- Het aantal commerciële verhuringen bedraagt minimaal 300 per seizoen. 

 

 

Voor de gemeente Valkenswaard dient de garantie geschapen te worden dat De Hofnar 

handelt conform het door de gemeenteraad vastgestelde beleid. Aan de hand van de 

product- en prestatiebenoeming kan de gemeenteraad beoordelen of de Hofnar zich aan 

de in een meerjarig beleidsplan en in de jaarlijkse programma’s neergelegde 

uitgangspunten houdt. 

 

 

 

http://www.hofnar.nl/
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Missie: 

De Hofnar wil een culturele bemiddelaar zijn met een belangrijke rol in het onderhouden 

en versterken van een breed draagvlak voor het lokale culturele leven in Valkenswaard. 

Een groot en gevarieerd publiek dient geattendeerd te worden op het programma van De 

Hofnar en bewogen te worden tot het daadwerkelijk bezoeken van de verschillende 

voorstellingen en evenementen, of het daadwerkelijk huren van ruimtes 

 

Voor een zo groot mogelijk publieksbereik wordt aansluiting gezocht bij zoveel mogelijk 

instellingen en activiteiten. De Hofnar wil fungeren als intermediair tussen vraag en 

aanbod in de cultuur, en als een spin in het web van cultuur fungeren als podium en 

ontmoetings-en werkplaats voor projecten, producties en evenementen. 

De Hofnar is en gastvrij thuis voor zowel bezoekers als bespelers. Zij wil door excellente  

klantenbinding en hoogstaande persoonlijke service verwachtingen overtreffen en gasten 

een positieve beleving aanbieden met een groot “wow”-effect. 

 

 

Bestuurssamenstelling: 

 
K. Streng    Voorzitter 

W.S. Verhees    Penningmeester 

G.P.M. Poppe    Bestuurslid 

F. Linders    Bestuurslid 

C. Bodeker    Bestuurslid 

I. van Wershoven   Notuliste 

 
Directie: 

P.H  L’Herminez 

 
 
Beloningsbeleid Bestuur: 
Ontvangen geen vergoeding 
 
Beloningsbeleid Directie: 
Conform richtlijnen bezoldiging theaterdirecties 
 
Beloningsbeleid Personeel: 
CAO Nederlandse Podia.
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Activiteitenoverzicht van de instelling: 
Activiteiten en bezoekers in seizoen 2016-2017 

 

Theater  16-17 

Professionele voorstellingen  73 

Bezoeken 17.472 

Gemiddeld per voorstelling  239 

Zaalbezetting  57% 

  

Voorstellingen met amateurs 58 

Bezoeken 10.493 

Gemiddeld per voorstelling  181 

Zaalbezetting  43% 

  

Totaal aantal voorstellingen  131 

Totaal aantal bezoeken theater  27.965 

Zaalbezetting  51% 

  

Filmhuis  

Aantal films 27 

Bezoeken  1.317 

Gemiddeld per film  49 

Zaalbezetting 11% 

  

Hofnar Open Podium  
Aantal HOP in foyer 10 

Bezoeken 180 

  

Val-Val-D’rie  

Bezoeken zondag  4.500 

  

Verhuur   

Verhuur theater   

Aantal 37 

Bezoeken 11.500 

Gemiddeld 311 

Verhuur foyer  

Aantal 0 

Bezoeken 0 

Gemiddeld 0 

Sociaal-culturele verhuur dagdelen zalen  

Aantal 950 

Bezoeken 11500 

Gemiddeld 12 

Commerciële verhuur dagdelen zalen   

Aantal 34 

Bezoeken 612 

Gemiddeld 18 

  

Totaal verhuuractiviteiten in theater en foyer  1021 

Totaal aantal bezoeken 23.612 

Gemiddeld 23 

Totaal bezoeken De Hofnar  57.574 
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Balans per 31/7/2017 

    (na bestemming van exploitatiesaldo) 
    

     ACTIVA 
  

31/7/2017 31/7/2016 

   
€ € 

     Vaste activa 
    

Materiële vaste activa 
  

                     -                           -    

     

     Vlottende activa 
    Voorraden 
  

                 7.206                    5.966  

Debiteuren 
  

               64.849                 363.759  
Overige vorderingen en overlopende 
activa 

  
             185.230                 241.812  

Liquide middelen 
  

          1.187.777              1.399.037  

   
          1.445.062              2.010.575  

     
Totaal Activa 

  
          1.445.062              2.010.575  

     

     

     

     PASSIVA 
  

317/2017 31/7/2016 

   
€ € 

     
Eigen Vermogen 

  
                1.321                  17.906 

     

     Bestemmingsfondsen 
    Vervangingsfonds 
  

             874.841              1.119.815  

   
             874.841              1.119.815  

     Kortlopende schulden 
    Crediteuren 
  

               31.271                   56.704  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 
 

               68.514                   30.431  

Overige schulden en overlopende passiva 
  

             469.115                 785.718  

   
             568.900                 872.853 

     
Totaal Passiva 

  
          1.445.062              2.010.575  
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Baten en Lasten 2016/2017 

    (categoriale indeling) 
      
  

31/7/2017 31/7/2016 

   
€ € 

     Baten 
    Opbrengsten 
    Dekkingsbijdrage theater 
  

             201.443                 173.481  

Dekkingsbijdrage horeca 
  

             247.709                 256.102  

Dekkingsbijdrage zalenverhuur 
  

               40.516                   58.566  

Beheer 
  

               77.610                 123.951 

Ontvangen subsidies 
  

             737.577                 741.175  

Totaal baten 
  

          1.304.854              1.353.274  

     Lasten 
    Personeelskosten 
  

             737.041                 666.184 

Huisvestingskosten 
  

             448.885                 507.046 

Inventaris en materialen 
  

                 2.952                     2.463  

Kantoorkosten 
  

               18.939                   22.706  

Verkoopkosten 
  

               67.970                   84.383  

Algemene kosten 
  

               52.506                   49.947  

Afschrijvingen 
  

                     -                           -    

Totaal lasten 
  

          1.328.293              1.332.730 

     
Financiële baten en lasten 

  
                6.853                   12.858  

Bijzondere baten en lasten 
  

                     -                          

     

Saldo van baten minus lasten 
  

               
16.585- 

                           
33.402 
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2.4 Toelichting 

      
    

     De verslaggeving is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn 640 Organisaties zonder Winststreven 

     

     2.4.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
  

     Algemeen 
    Voor zover niet anders vermeld, is bij de opstelling van de balans en de rekening van baten en lasten 

het waarderingssysteem van historische kostprijzen toegepast. 
  

     Activa 
    

     Materiele vaste activa 
    De Materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervangingskosten verminderd 

met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele 

restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigings 

kosten , te weten 20% van de aanschaffingswaarde 
   

     Investeringen welke geheel zijn gesubsidieerd worden niet 
geactiveerd 

  

     

     Voorraden 
    Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere 

netto-opbrengstwaarde. Deze lager netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van 
de 

voorraden. 
    

     Vorderingen 
    De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor oninbaarheid 

in mindering gebracht. 
    

     Liquide middelen 
    Voor zover niet anders vermeld staan de liquide middelen ter vrije beschikking van de Stichting 

     Passiva 
    

     Vervangingfonds: 
    Betreft de reservering van het niet aangewende deel van de subsidie welke conform de budget-subsidie- 

overeenkomst vanaf 1999 wordt verkregen voor onderhoud en vervanging in het gebouw aan De Hofnar 

10 t/m 16 te Valkenswaard 
    

     Kortlopende schulden 
    De kortlopende schulden hebben, tenzij anders vermeld, een looptijd van korter dan één jaar. 

     Saldo van baten minus lasten 
    

     Het saldo van baten minus lasten wordt bepaald door het verschil tussen de opbrengsten uit de activiteiten,  

subsidies en overige baten en alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. 

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen. 
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