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1.       INVLOED CORONA 
 
Het jaar 2020 begon goed. Zo waren de huurinkomsten, exclusief de vaste huurinkomsten 
van de Stichting Welschap voor de ouderensoos, in de maanden januari en februari € 1500,- 
hoger dan de huurinkomsten over dezelfde periode in 2019.  
 
Toen kwam het coronavirus en stond de rest van het jaar in het teken daarvan.  
Voor een groot gedeelte van het jaar was het gebouw van De Jansheeren gesloten. In de 
zomer- en herfstperiode was De Jansheeren gedeeltelijk weer open voor een beperkt aantal 
activiteiten met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. De Stichting Cultureel 
Centrum de Jansheeren (hierna ‘de stichting’ genoemd) en de beheerder hebben er 
financieel onder geleden. Zie verder hierna in hoofdstuk 7 ‘Financiën’. Enigszins werd het 
verlies gecompenseerd doordat er vergaderingen van diverse organisaties in het gebouw 
werden gehouden. Die organisaties hadden daar binnen hun eigen werkomgeving 
onvoldoende ruimte voor. In het ruime en goed geventileerde gebouw van De Jansheeren 
was het immers goed mogelijk om aan de RIVM-richtlijnen te voldoen, een groot voordeel. 
Ook kon een aantal keren weer op vrijdagen TweedeJans gehouden worden.  
 
Begin 2021 maakte de Gemeente Heemskerk bekend dat buurthuizen, waaronder De 
Jansheeren, een extra, eenmalige bijdrage krijgen ad € 11.000,- om de verliezen in 2020 als 
gevolg van de coronacrisis op te vangen. Deze bijdrage is in het financieel jaarverslag 2020 
meegenomen.  
 
2.      DOELSTELLING EN AARD VAN DE FACILITEITEN 
 
DOELSTELLING 

De stichting beheert en exploiteert het zalencomplex op het Maltezerplein in het centrum van 
Heemskerk.  
 
De stichting werkt zonder winstoogmerk. 
 
AARD VAN DE FACILITEITEN 

De stichting biedt faciliteiten en verleent diensten voor: 
1. Sociaal-culturele activiteiten, veelal voor ouderen, 
2. Maatschappelijke activiteiten,  
3. Maatschappelijke activiteiten met een commercieel karakter 

 
Ad 1. Sociaal-culturele activiteiten worden uitgevoerd door organisaties die grotendeels uit 
vrijwilligers bestaan. Voorbeelden hiervan zijn de sjoelclub, biljartclub en diverse bridgeclubs.  
 
Ad 2. Maatschappelijke activiteiten worden uitgevoerd door professionele instellingen zonder 
winstoogmerk. Bijvoorbeeld politieke partijen, verenigingen van eigenaars, zorginstellingen, 
gemeentelijke afdelingen, woningcorporaties en dergelijke. 
 
Ad 3. Voor een klein deel vinden er maatschappelijke activiteiten plaats met een 
commercieel karakter. Dit betreft activiteiten van winst beogende organisaties en 
particulieren en horeca-activiteiten met een sociaal-cultureel karakter die moeten 
concurreren met marktpartijen. Bijvoorbeeld vergaderingen van de plaatselijke banken, 
bruiloften, uitvaarten, verjaardagen, kermis en carnaval. 
 
De stichting stelt de dagdelen in het weekend, van vrijdagavond tot en met zondagavond, ter 
beschikking aan de beheerder ‘Horeca de Jansheeren’. Het faciliteren van deze 
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‘weekend’activiteiten valt buiten de doelstelling van de stichting; Horeca de Jansheeren is 
daarvoor verantwoordelijk.   
 
3.  TARIEFSTRUCTUUR 
 
Voor elk type activiteiten is een afzonderlijke prijsstelling bepaald, die jaarlijks met de 
begroting door het bestuur wordt vastgesteld. 
De huurders worden ingedeeld in vier categorieën:  

- G = Garantie 
- SC = Sociaal Cultureel 
- M = Maatschappelijk 
- C = Commercieel (dat wil zeggen: maatschappelijke activiteiten met een 

commercieel karakter). 
In twijfelgevallen bij de bepaling van de categorie-indeling, beslist het bestuur van de 
stichting. 
De garantiehuurders zijn de huurders die van het oude gebouw van De Jansheeren zijn 
meegekomen naar het nieuwe gebouw en zij betalen de laagste huur. Deze garantiehuur 
vervalt bij wijziging van de voorwaarden, bijvoorbeeld minder zalen, weer huren na een 
periode van afwezigheid waarbij de huur is opgezegd. 
 
Voor 2020 zijn de tarieven voor de C-huurders met 2,4% verhoogd. De M-huurders betalen 
80% van de huur van de C-huurders, de SC-huurders 60% en de G-huurders 45%.  
 
In onderstaande tabel zijn de tarieven in 2020 per dagdeel (afhankelijk van de grootte van de 
zaal) weergegeven. 
 
Indeling Huurtarief 

Garantie  € 45,80 - € 48,80 

Sociaal-culturele activiteiten  € 61,05 - € 73,20 

Maatschappelijke activiteiten  € 81,40 - € 97,60 

Commerciële activiteiten  € 101,75 - € 122,00 

 
 
4.  BEHEER 
 
De stichting waarborgt ruimtegebruik voor activiteiten. Zij legt daarover jaarlijks, met de 
jaarstukken, onder meer verantwoording af aan het gemeentebestuur, conform het met de 
gemeente in 1995 afgesloten Convenant met betrekking tot de overname van het 
gemeentelijk beheer van ‘De Jansheeren’. 
Voor het exclusieve recht tot het houden van buffet ontvangt de stichting jaarlijks een 
pachtvergoeding van de beheerder, Horeca de Jansheeren.  
 
In de horecavoorzieningen die niet aard- en nagelvast zijn (horecamachines, servies e.d.) 
voorziet Horeca de Jansheeren zelf. Deze voorzieningen worden gebruikt voor alle 
activiteiten die in het gebouw plaatsvinden. 
 
Voor het beheer van de faciliteiten van de stichting (pand, en aard- en nagelvast horeca-
inventaris), het openstellen en sluiten, plannen van activiteiten, het verlenen van 
bedrijfshulpverlening, het schoonhouden en de horecadienstverlening aan sociaal-culturele 
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en maatschappelijke activiteiten, betaalt de stichting jaarlijks een beheer- en 
schoonmaakvergoeding aan de Horeca Jansheeren.  
 
De beheerder heeft in het ‘coronajaar’ 2020 zich extra inspanningen getroost om aan de 
RIVM-richtlijnen te voldoen, met name hygiënemaatregelen en zaalopstellingen met 
inachtneming van de 1,5 m afstand.   
 
Met de beheerder en de Stichting Welschap zijn afspraken gemaakt over de invulling van de 
Bedrijfshulpverlening tijdens de ouderenactiviteiten van de Soos van Welschap. Deze 
ouderenactiviteiten vinden dagelijks, behalve in het weekend, elke ochtend en elke middag 
plaats. Op die dagen is een bedrijfshulpverlener aanwezig , hetzij geleverd door de 
beheerder van De Jansheeren, hetzij door Welschap.  
 
In het verslagjaar heeft De Jansheeren geen klachten ontvangen.   
 
5.      BESTUUR 
 
Het bestuur van de Jansheeren bestaat uit: 
 
W.H. Milikan (Wim) voorzitter 
Mw. M.T.C. Heesterbeek (Marjan) secretaris 
Mw. J.B.M. Quax (Joke)  penningmeester 
R. ter Plegt (Ramon) lid 
A. Mihl (Alex) lid 
 
W. Milikan heeft te kennen gegeven het bestuur in 2021 te gaan verlaten. Het bestuur 
betreurt dat, maar respecteert zijn besluit. Het bestuur dankt W. Milikan voor zijn grote inzet. 
Hij heeft de aanzet gegeven tot besparingen waardoor de stichting weer financieel gezond 
werd.   
  
6.    BESTUURSACTIVITEITEN 
 
In het verslagjaar 2020 heeft het bestuur vijf maal vergaderd.    
 
Diverse overlegactiviteiten 
Met diverse huurders heeft het bestuur in verband met de coronacrisis afspraken gemaakt 
over de verrekening van de huurbedragen.  
 
Daarnaast heeft het bestuur overlegd met WOONopMAAT, Welschap en de Gemeente 
Heemskerk over de gevolgen van de coronamaatregelen. Gelukkig zijn de subsidiebedragen 
over 2020, toegekend aan de stichting en Welschap, niet gekort.    
 
Meerjarenplan Vervanging Inventaris 
Het bestuur heeft in juni een Meerjarenplan Vervanging Inventaris opgesteld voor de periode 
2020 – 2030. Jaarlijks spreekt het bestuur met de beheerder af welke onderdelen van het 
meerjarenplan vervangen worden. 
 
In het verslagjaar zijn de kranen in de toiletruimtes vernieuwd met sensorkranen. Deze 
automatische kranen zijn contactloos, waterbesparend en hygiënischer. 
 
Eind 2020 is de beschadigde achtergevel grondig gerepareerd (zie foto). Deze beschadigde 
achtergevel leidde tot een onveilige situatie aan de achterkant van het gebouw, waardoor 
een gedeelte van het achterterrein niet betreden mocht worden en dus afgezet werd. Door 
de reparatie is de onveilige situatie opgeheven.  
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Achtergevel gerepareerd. 
 
Overleg met Gemeente Heemskerk 
Op 3 augustus heeft een delegatie van het bestuur gesproken met J. Laagland en op 27 
augustus 2020 met wethouder A. Schoorl en J. Laagland van de Gemeente Heemskerk. In 
het overleg heeft het bestuur de inkomstenderving als gevolg van de coronacrisis toegelicht.  
 
De Gemeente kondigde bezuinigingen aan, ook op cultuur. Dit staat beschreven in de 
perspectiefnota die de gemeenteraad heeft goedgekeurd. In verband met bezuinigingen op 
cultuur meldde A. Schoorl dat de gemeente een onderzoek voorbereidt naar de drie 
centrumlocaties: het Spectrum, de Schuilhoek en De Jansheeren. Daarin wordt gekeken 
naar de mogelijkheid om een van deze drie locaties te ‘sluiten’ of te korten op subsidies. Het 
onderzoek start in de loop van 2021.   
 
Cultuurvisie 
Op 14 september 2020 heeft J. Quax namens het bestuur een bijeenkomst van de 
Gemeente Heemskerk bezocht over het opstellen van een nieuwe cultuurvisie. Zij heeft 
aangekaart dat De Jansheeren een prachtige rol kan spelen als podiumlocatie.  
 
Jaarverslagen 
Het bestuur heeft naast dit jaarverslag een financieel jaarverslag met de bevindingen van de 
externe kascommissie over 2020 opgemaakt. Beide verslagen worden in juni 2021 aan de 
Gemeente Heemskerk aangeboden. 
 
Overig 
In het verslagjaar is de website vernieuwd. Alle vaste clubs en sociaal-culturele activiteiten 
zijn nu op de website te vinden, naast de vergader- en horecafaciliteiten.  
 
7.     FINANCIËN 
 
Zonder de extra bijdrage ad € 11.000,- van de Gemeente Heemskerk zou het jaar 2020 
negatief afgesloten zijn: €  5496,- negatief (begroot was een gering negatief saldo van  
€ 531,-).  
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Zo waren de opbrengsten van de ‘losse’ verhuur ruim € 12.000,- minder dan begroot, een 
terugval van ruim 30%. Een aantal kosten viel daarentegen lager uit door minder gebruik van 
de zalen van De Jansheeren. Zo waren de kosten voor het elektriciteitsverbruik ca.  
€ 5.000,- gunstiger dan begroot.  
Dankzij de extra, eenmalige bijdrage van de Gemeente Heemskerk is het uiteindelijke 
resultaat toch € 5.504,- positief.   
 
De financiële details zijn opgenomen in het financieel jaarverslag 2020, door een externe  
kascommissie beoordeeld aan de hand van een door de Gemeente voorgeschreven 
checklist.  
 
8.  DOORKIJK NAAR 2021   
 
Omdat de coronacrisis in 2021 nog doorloopt, is de begroting voor het jaar 2021 met de 
nodige onzekerheid omgeven. In het 1e halfjaar zijn weinig of geen inkomsten uit de losse 
verhuur en de vaste clubs te verwachten. In de begroting is een negatief resultaat van        
ca. € 20.000,- opgenomen. Door de ruime zalen en de goede ventilatie heeft De Jansheeren 
wel het voordeel  redelijk gemakkelijk te kunnen voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Hopelijk 
zullen daardoor ook nieuwe huurders hun weg naar De Jansheeren vinden.    
 
De Gemeente Heemskerk heeft kenbaar gemaakt dat de stichting vanaf 2021 niet meer 
gebruik kan maken van een externe kascommissie. In plaats daarvan moet er voor het 
financiële jaarverslag over 2021 een samenstellingverklaring opgesteld worden door een 
accountant.  
 
Het bestuur verwacht dat in 2021 het onderzoek zal starten naar het ‘sluiten’ of korten op 
subsidies van een van de drie centrumlocaties: het Spectrum, de Schuilhoek en De 
Jansheeren. J. Laagland van de Gemeente Heemskerk zal het bestuur op de hoogte houden 
van de voortgang.   
 
In 2021 worden het gebouw en de inventaris ten behoeve van de verzekering opnieuw 
getaxeerd. Deze taxatie was gepland voor 2020 en is door de coronacrisis naar 2021 
uitgesteld.  
 
 
Het Bestuur 
 
Heemskerk, mei 2021 
	  


