
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: 
Theater De Hofnar presenteert een zo breed mogelijk, kwalitatief hoogwaardig programma op het gebied 
van professionele- en amateurkunst voor een zo breed en groot mogelijk publiek in Valkenswaard en de 
regio. Aanvullend op de eigen programmering realiseren en ondersteunen we een kwalitatief en 
duurzaam lokaal cultuurbeleid met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie, 
talentontwikkeling en het bereiken van kansengroepen. De Hofnar is een levendige ontmoetingsplek met 
een stevige lokale verankering. Wij geloven er in dat onze medewerkers het merk ‘De Hofnar’ vormen en 
we zijn ervan overtuigd dat we het verschil kunnen maken door bezoekers telkens een onvergetelijke 
ervaring te bezorgen. Dat zit in ons DNA. Dankzij oprechte aandacht voor onze bezoekers voelen zij zich 
erkend, prettig en op hun gemak. De Hofnar streeft naar een financieel gezonde organisatie. 
 
Visie: 
Het samen beleven, maken en delen van kunst en cultuur verhoogt het gemeenschapsgevoel en draagt bij 
aan een creatieve, innovatieve en kansrijke samenleving. 
 
Wij presenteren al het moois dat theater te bieden heeft. Met ons kwalitatief sterke theaterprogramma 
willen we interesseren, verdiepen, vermaken, leren en informeren. Wij prikkelen de geest en strelen de 
ogen en oren met het beste dat wij kunnen vinden binnen alle theaterdisciplines. 
 
Tevens zijn we een inspirator, verbinder en aanjager voor alle culturele initiatieven in Valkenswaard. Dit 
speelt zich niet alleen binnen de muren van het theater af. We gaan naar mensen toe en brengen cultuur 
in Valkenswaard door ook activiteiten te organiseren op verrassende plaatsen en met verfrissende 
mensen. De Hofnar is een plek voor iedereen. Je komt er mensen tegen waar je van opkijkt, die in jouw 
ogen vreemde dingen doen en denken, maar ook gewoon je beste vrienden, overburen en kennissen van 
de sportclub. Onze bezoekers leggen we graag in de watten met eten en drinken naar smaak en met 
vriendelijke toegangsprijzen. 
 
Bestuurssamenstelling: 
 
K. Streng    Voorzitter 
W.S. Verhees    Penningmeester 
Th. Lexmond    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 2017-2018 
 

Theater  17-18 

Professionele voorstellingen  73 
Bezoeken 16.597 
Gemiddeld per voorstelling  227 
Zaalbezetting  54% 
  
Voorstellingen met amateurs 48 
Bezoeken 9.626 
Gemiddeld per voorstelling  201 
Zaalbezetting  48% 
  
Totaal aantal voorstellingen  121 
Totaal aantal bezoeken theater  26.223 
Zaalbezetting  51% 
  
Filmhuis  
Aantal films 33 
Bezoeken  1.251 
Gemiddeld per film  38 
Zaalbezetting 9% 
  
  
  
  
  
Val-Val-D’rie  
Bezoeken zondag  4.500 
  

Verhuur   
Verhuur theater   
Aantal 55 
Bezoeken 16.089 
Gemiddeld 293 
Verhuur foyer  
Aantal 124 
Bezoeken 11142 
Gemiddeld 89 
Sociaal-culturele verhuur dagdelen zalen  
Aantal 189 
Bezoeken 3780 
Gemiddeld 20 
Commerciële verhuur dagdelen zalen   
Aantal 8 
Bezoeken 112 
Gemiddeld 14 
  
Totaal verhuuractiviteiten in theater en foyer  376 
Totaal aantal bezoeken 31.123 
Gemiddeld 23 

Totaal bezoeken De Hofnar  63.097 
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Balans per 31/12/2018     
(na bestemming van exploitatiesaldo)     
     
ACTIVA   31/12/2018 31/7/2017 

   € € 

     
Vaste activa     

Materiële vaste activa                        -                           -    

     
     
Vlottende activa     
Voorraden   11.755                    7.206  
Debiteuren                  17.512                   64.849  
Overige vorderingen en overlopende activa                73.786                 40.060  
Liquide middelen             1.248.482              1.187.777  

             1.351.535              1.299.892  

     

Totaal Activa             1.351.535              1.299.892  

     
     
     
     
PASSIVA   31/12/2018 31/7/2017 

   € € 

     

Eigen Vermogen                  35.606-                  1.321 

     
     
Bestemmingsfondsen     
Vervangingsfonds                1.040.130                 874.841  

                1.040.130                 874.841  

     
Kortlopende schulden     
Crediteuren                  67.904                   31.271  
Belastingen en premies sociale verzekeringen                 22.112                   68.514  
Overige schulden en overlopende passiva                256.996                 323.115  

                347.012                 423.730 

     

Totaal Passiva             1.351.535              1.299.892 

 
 
 
 



5 

 
Baten en Lasten 2017/2018     
(categoriale indeling)     
    31/12/2018 31/7/2017 

   € € 

     
Baten     
Opbrengsten     
Dekkingsbijdrage theater                254.262                 201.443 
Dekkingsbijdrage horeca                292.619                 247.709  
Dekkingsbijdrage zalenverhuur                  11.029                   40.516  
Beheer                  -                   77.610 
Ontvangen subsidies                951.098                 737.577  

Totaal baten             1.509.007             1.304.854  

     
Lasten     
Personeelskosten                945.625                 737.041 
Huisvestingskosten                448.885                 448.885 
Inventaris en materialen                    3.607                     2.952  
Kantoorkosten                  23.886                   18.939 
Verkoopkosten                  95.337                   67.970  
Algemene kosten                  53.483                   52.506  
Afschrijvingen                        -                           -    

Totaal lasten             1.550.105              1.328.293 

     

Financiële baten en lasten                   4.171                   6.853  

Bijzondere baten en lasten                        -                          

     

Saldo van baten minus lasten                  36.927- 
                           

16.585- 

     
 
 
Beloningsbeleid Directie: 
Beloning 2018 : € 81.872,65 
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2.4 Toelichting     
      
     
De verslaggeving is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn 640 Organisaties zonder Winststreven 
Er is besloten om over te stappen van rapportering per theaterseizoen naar rapportering per 
kalenderjaar. Daarom zijn cijfers 17/18 gebaseerd op periode 1 augustus 2017 t/m 31 december 2018
     
     
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.  
     




