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Doen wat er (wel) kan
Voor het tweede opeenvolgende jaar had de wereld zich 
te verhouden tot Covid- 19; corona zette de toon in 2021. 
Toch onverwacht ging Nederland van december 2020 tot 
en met ver in 2021 dicht; in een lockdown. Ons deel van 
de cultuursector kon eind mei weer cursisten ontvangen 
in onze gebouwen. Het Quintusteam heeft toen, na een 
lange periode online werken, met hernieuwde energie de 
draad opgepakt. De strengere maatregelen die eind 2021 
opnieuw uitmondden in een lockdown, voelden voor het 
team bijna als ‘de nekslag’. Ons incasseringsvermogen en 
gevoel van hoop dat er licht aan het eind van de tunnel zou 
zijn, werd daarmee opnieuw flink getest. Gelukkig kwam er 
begin 2022 vlot een einde aan de lockdown en ging Neder-
land steeds verder open.

In de lange lockdown hebben we onze klanten en partners 
min of meer kunnen blijven bedienen met bijvoorbeeld 
kunsteducatie, advies en activiteiten. Onze werkwijze was 
simpel: we hebben ons gericht op wat er mogelijk is. In de 
online wereld is er tijdelijk veel mogelijk. Mits de ontvan-
gers, onze klanten en partners, hierin mee willen gaan. In de 
lockdown kwamen er ook wat versoepelingen. We hebben 
toen bijvoorbeeld buiten cursus en les gegeven, daar waar 
dat kon en toegestaan was. Ook kon de dienstverlening in 
de scholen op een redelijk peil doorgaan. Fysieke evene-
menten, presentaties en verhuringen zijn vervallen.

Wanneer we de blik op de financiële kant richten was het 
ook een spannend jaar. Hoe zou de opbrengstenkant ver-
lopen, wat als onze cursisten en opdrachtgevers weglopen 
en niet terugkomen wanneer er weer meer mogelijk is? Wel-
ke compensatie is redelijk om te geven bij het niet of in 
mindere mate na kunnen komen van onze dienstverlening? 
Kunnen we ons team medewerkers door blijven betalen en 
hoe houden we de o zo nodige en belangrijke ZZP’ers be-
trokken en (financieel) op de been?

Ik ben trots op het team en dankbaar voor hoe het jaar ver-
lopen is. Dankzij het team en onze klanten, partners en an-
dere belanghebbenden zijn we 2021 doorgekomen op een 
manier die we ons, gezien de omstandigheden, niet beter 
hadden kunnen wensen. Het team staat overeind, de klan-
tengroep is stabiel en inmiddels weer groeiende. Financieel 
sluiten we 2021 met een kleine min af, -/- € 1.635. Compli-
menten en dankbaarheid voor het team en alle belangheb-
benden bij Quintus zijn hier op zijn plaats.

Buffers voor ondernemerschap
Quintus heeft een financiële buffer (nodig) om tegenvallers 
op te vangen. De aanwezigheid hiervan gaf ons in 2021 
rust, zelfvertrouwen en een dosis moed. Geen paniek om-
dat er geen acute geldzorgen waren vanwege de sombere 
begroting, de korting op de exploitatiesubsidie en de uitval 
van vele activiteiten in de lockdown. We konden klanten 
ook in redelijkheid compenseren waar nodig en daarmee 
bouwen aan vertrouwen van hen in Quintus en aan de te-
rugkeer van diezelfde klanten. De buffers zijn er ook om 
bijvoorbeeld te investeren in de online infrastructuur, com-
municatie en buitenfaciliteiten om te doen wat er mogelijk 
en nodig is. Daarmee kon Quintus haar ontwikkeling min of 
meer doorzetten. Quintus kon bijvoorbeeld toch de website 
vernieuwen. Deze zien we als een belangrijk middel voor 
onze toekomstige communicatie en marketing. Ook waren 
we voorbereid toen er weer meer mogelijk was.

De gemeente Kampen heeft een budget voor coronasteun 
cultuur uit het landelijke gemeentefonds ontvangen. De 
mogelijkheid bestaat dat Quintus, indien nodig, hier een 
beroep op kan doen. In 2022 geeft het college van Kampen 
naar verwachting hier duidelijkheid over. Quintus kon geen 
aanspraak maken op corona ondersteuningsmaatregelen 
zoals de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 
(NOW). Goed nieuws was er ook van de gemeenteraad van 
Kampen. Deze besloot om verdere bezuinigingen op de 
Kamper culturele instellingen (2e en 3e tranche) achterwe-
ge te laten. 

BESTUURSVERSLAG
1. Algemeen

Geachte lezer,

Voor u ligt het financieel jaarverslag 2021 van de stichting Quintus, het kunstencentrum voor Kampen, 
IJsselmuiden en de kernen, statutair gevestigd in Kampen.
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Om onze rol en taken toekomstbestendig te kunnen blijven 
uitvoeren, is het belangrijk om een robuuste financiële huis-
houding te hebben. Daar passen buffers bij die tegenvallers 
op kunnen vangen, die normale kosten met betrekking tot 
het werkgeverschap kunnen financieren en waarmee Quin-
tus tenminste een aantal (voor)investeringen kan doen.

Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Quintus bestaan voornamelijk uit: het 
realiseren van een breed programma aan onderwijs, vor-
ming en activiteiten op het gebied van cultuurparticipatie, 
(amateur)kunst, cultuuronderwijs en talentontwikkeling. De 
stichting wil een actieve bijdrage leveren aan het (sociaal) 
culturele leven van de gemeente Kampen en verbindingen 
tot stand brengen door middel van cultuur aan onderwijs, 
zorg en welzijn, toerisme en het vestigingsklimaat in deze 
regio. In de statuten en in het strategisch plan ligt vast op 
welke manier Quintus dit tracht te bereiken. Voor de inhou-
delijke toelichting op de activiteiten van Quintus, verwijs ik 
graag naar het inhoudelijke verslag 2020 – 2021 en naar het 
inhoudelijke verslag 2021 - 2022 dat Quintus in het najaar 
2022 uitbrengt.

Ontwikkeling
Quintus heeft in 2021 gewerkt vanuit de ambitie dat de ac-
tiviteiten van Quintus voor elke inwoner in de gemeente 
Kampen bereikbaar is, plezier en betekenis geeft. Daarbij 
heeft Quintus oog voor de kwaliteit van de (educatieve) ac-
tiviteiten en diensten. Deze staan, als vanouds, op een hoog 
niveau. In 2021 heeft Quintus, door samen te werken met 
haar partners, waarde voor haar achterban en de gemeente 
Kampen weten te creëren. Het gaat om culturele, educa-
tieve, sociale en economische toegevoegde waarde aan 
de samenleving. Samen met de culturele partners Stadsge-
hoorzaal, Stadsarchief, Stedelijk Museum Kampen, Biblio-
theek Kampen, Welzijn Kampen en de gemeente Kampen 
acteert cultuur meer en meer in het sociaal domein. Ook 
werkt Quintus intensief samen met verenigingen, scholen 
en evenementen. De samenwerking met ‘de stad’ is geïn-
tensiveerd. Bijvoorbeeld met de scholen, de verenigingen, 
de ondernemers in de binnenstad, Welzijn Kampen, Kam-
pen Partners en de gemeente Kampen. En onze basis voor 
samenwerken ligt steeds meer bij het platform dat we met 
onze collega’s van de Stadsgehoorzaal, het Stadsarchief, 
het Stedelijk Museum Kampen en de Bibliotheek Kampen 
(SAMBIQ) vormen. 

Governance van Quintus 
Quintus staat onder leiding van de directeur-bestuurder. 
De toezichthoudende rol wordt verzorgd door de Raad van 
Toezicht (RvT). De RvT houdt toezicht op het beleid van de 
directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken. 
De RvT staat de directeur-bestuurder met raad en daad 
terzijde en is zijn werkgever, klankbord en sparringpartner. 
De taken liggen vast in de statuten en reglementen van de 
stichting. Deze zijn in lijn met de Governance Code Cultuur. 
In 2021 bestond de Raad van Toezicht en het bestuur uit de 
volgende personen:

Raad van Toezicht:
Paul Overgoor (voorzitter), Tonny Selles, Hans de Kimpe, 
Aleida Post.

Directeur – Bestuurder:
Hendrik Jan Houtsma
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Team
Quintus werkt, naast de medewerkers in loondienst, samen met ondernemers op basis van een overeenkomst van op-
dracht (ZZP) of via een verloningsbedrijf. Quintus kan ook rekenen op een aantal vaste vrijwilligers. Het team Quintus is als 
volgt opgebouwd (31 december 2021).

Huisvesting
De hoofdvestiging van Quintus ligt aan de Vloeddijk 38 in Kampen. Quintus huurt dit pand van de gemeente Kampen.  
De locatie in het Kulturhus in IJsselmuiden, huurt Quintus van de woningbouwvereniging Beter Wonen.

Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI)
De stichting Quintus is door de fiscus aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en als culturele ANBI.

Overeenkomst met gemeente Kampen en CAO
De gemeente Kampen en de stichting Quintus hebben een langdurige subsidierelatie met elkaar. De samenwerking ligt 
vast in meerjarige prestatieovereenkomsten. In april 2019 is een nieuwe prestatieovereenkomst met elkaar aangegaan 
voor een periode van 4 jaren; 2019 - 2022. Een nieuwe prestatie overeenkomst zal in 2022 opgesteld worden. Idee is om 
dit gelijktijdig voor de culturele instellingen in de gemeente Kampen te doen, zodat gemeente en cultuur ook gemeen-
schappelijke opgaven met elkaar kunnen afspreken. Quintus hanteert de CAO Kunsteducatie en is aangesloten bij het 
pensioenfonds PFZW. 

Keurmerk voor kwaliteit
Quintus past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 toe. Quintus voldoet aan de normen 
van ‘Kwaliteit in beeld’, het certificeringskader voor cultuur, bibliotheekwerk en taal. Deze certificering is geldig tot 01 april 
2023. De eigenaren van het certificeringskader zijn de Cultuurconnectie (brancheorganisatie van onder andere de Neder-
landse centra voor de kunsten), de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, 
Cultuur en Taal (CBCT), de samenwerkende POI’s Nederland (SPN), Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven. De 
eigenaren hebben CBCT opdracht gegeven om het kader uit te voeren. 

 2021 2020 2019 2018

 Aantal Aantal
fte

 Aantal Aantal
fte

 Aantal Aantal
fte

 Aantal Aantal
fte

 

Docenten in loondienst 
(incl. 1,0 fte coördinatie)

45 17,31 46 17,29 47 18,64 47 19,10

Opdrachtnemers (Overeen-
komst van opdracht)

87 2,70 97 2,48 83 3,00 74 2,30

Cultuur Contact 2 1,20 2 1,20 2 1,20 2 1,41

In-en externe projecten 2 0,80 2 1,19 3 1,23 2 0,80

Sociaal domein 2 0,99 1 0,23 0 0,00 0 0,00

138 23,00 73% 148 22,39 73% 135 24,07 74% 125 23,61 74%

Directie 1 1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00

Bedrijfsvoering 9 6,34 9 6,27 9 6,34 9 6,24

Communicatie & marketing 2 1,17 2 1,17 2 1,17 2 1,16

12 8,51 27% 12 8,44 27% 12 8,51 26% 12 8,40 26%

Totaal 150 31,51 100% 160 30,83 100% 147 32,58 100% 137 32,01 100%
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Exploitatie resultaat 2021 t.o.v. begroot en 2020

2021 2020

Exploitatie Begroot Exploitatie

x € 1.000 % x € 1.000 % x € 1.000 %

BATEN

Opbrengsten 744 23% 713 23% 694 22%

Subsidiebaten 2.439 77% 2.327 77% 2.480 78%

Som der exploitatiebaten 3.183 100% 3.040 100% 3.174 100%

LASTEN

Personeelskosten 2.178 68% 2.222 73% 2.079 66%

Overige personeelskosten 103 3% 70 2% 131 4%

Activiteitenkosten 29 1% 50 2% 36 1%

Directe lasten 2.310 73% 2.342 77% 2.246 71%

Afschrijvingen en waardeverminderingen 63 2% 65 2% 64 2%

Huisvestings- en inventariskosten 637 20% 657 22% 646 20%

Verkoopkosten 37 1% 61 2% 53 2%

Algemene beheerskosten 116 4% 119 4% 105 3%

Som der exploitatielasten 3.163 99% 3.244 107% 3.114 98%

Exploitatieresultaat 20 1% -204 -7% 60 2%

Financiële baten en lasten 22 1% 18 1% 14 1%

Resultaat -2 -0% -222 -8% 46 1%

2. Resultaat 2021

2.1. Resultaat 2021

Vanwege het zoveel mogelijk door laten gaan van onze 
dienstverlening, het creëren van nieuwe dienstverlening, 
de vrijval van een aantal (project)subsidies en onze begro-
tingsdiscipline, sluiten we het jaar 2021 met een resultaat 
van minus € 1.635 af. 
De algemene reserve bedraagt op 31 december 2020:  
€ 403.001. Quintus werkt aan een gezonde bedrijfsvoering 
door middel van het opbouwen van noodzakelijke reser-
ves. Bijvoorbeeld om de continuïteit van de lessen voor 
onze cursisten te garanderen, te investeren in innovatie en 
teamontwikkeling. 

Vanwege de verschillende lockdowns en de landelijke co-
ronamaatregelen is in 2021 de post opbrengsten (private 
middelen) in vergelijking met 2019 afgenomen en in ver-
gelijking met 2020 nagenoeg gelijk gebleven. Zodra het 
mocht en kon is de kunsteducatie in en voor de scholen 
alsnog voor het grootste deel gerealiseerd. Quintus deelt 
haar expertise in een nieuwe vorm van dienstverlening aan 
derden en heeft de taak van cultuurcoach jeugd gekre-
gen. Ook zet Quintus zich in om specifieke projectgelden 
en fondsen te generen, bijvoorbeeld voor projecten in het 
sociaal domein. Vanwege minder activiteiten heeft Quintus 
minder (flexibele) menskracht ingezet dan verwacht en ac-
tiviteitenkosten bespaard. Daar tegenover zijn de algeme-
ne beheerskosten (onder andere aanschaf licenties en ICT 
onderhoud) toegenomen. Door CAO loonstijgingen zijn de 
(vaste) loonkosten toegenomen ten opzichte van 2020.
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2.2. Begroot resultaat 2022

De begroting 2022 ziet er, in beknopte vorm, als volgt uit:
Som der exploitatiebaten  € 3.168.336
Som der exploitatielasten  € 3.347.650
Exploitatieresultaat -/- € 179.314

Vanwege de impact van de coronaperiode en verhoogde 
kosten vanwege inflatie en loonstijging verwachten we een 
negatief resultaat voor 2022. Door corona zien we een afna-
me van het aantal cursisten en daardoor een terugloop van 
de cursusgelden. Bovendien is de exploitatiesubsidie van 
de gemeente Kampen met ingang van 2021 verlaagd met  
€ 89.000 vanwege bezuinigingen. Een dergelijke bezuini-
ging werkt een aantal jaren door in onze cijfers. Quintus 
beoogt het resultaat te financieren door onttrekkingen aan 
de verschillende bestemmingsreserves en voorzieningen. 
Quintus werkt er hard en doordacht aan om zo spoedig 
mogelijk terug te zijn op het niveau van 2019 qua bereik, 
deelnemersaantallen en het aantal activiteiten. Het behalen 
van dat niveau, kan een aantal jaren duren.

In 2022 pakken we het scholingsprogramma voor de me-
dewerkers weer op, zullen we nog meer inzetten op het 
werven van fondsen en investeren we in een personeelsad-
viseur. Onze nieuwe website ontwikkelen we als platform 
voor belangstellenden en als verkoopkanaal door. Ook 
werkt Quintus aan onderwijs- en productvernieuwing en 
aan de uitvoering en ontwikkeling van een sluitend verdien-
model voor het programma sociaal domein. 

Quintus ontwikkelt haar rol steeds meer in relatie met en 
tot de lokale en regionale partners. Quintus werkt samen 
met de culturele partners (SAMBIQ en anderen) aan een 
inspirerend cultuurprogramma voor alle Kampenaren. Sa-
men werken we aan een inclusieve stad waarin cultuur ook 
een middel is om het meedoen aan de samenleving en de 
positieve gezondheid van mensen te versterken.

3. Financiële positie

3.1. Werkkapitaal

Ontwikkeling werkkapitaal
Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de liquiditeitspositie ultimo het verslagjaar en is 
ontleend aan de balans:

31-12-2021

€

31-12-2020

€

31-12-2019

€

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Beschikbaar op lange termijn

Algemene reserve  403.001  395.350  395.350  370.634  356.875 

Bestemmingsreserves  252.000  261.286  215.038  135.000  49.440 

Voorzieningen  226.927  211.122  180.262  168.009  103.197 

Langlopende schulden  336.924  360.990  385.056  409.122  433.188 

 1.218.852  1.228.748  1.175.706  1.082.765  942.700 

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa  291.371  361.297  379.194  427.057  453.206 

Werkkapitaal  927.481  867.451  796.512  655.708  489.494 
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3.2 Solvabiliteit

Solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de stichting.

31-12-2021

€

31-12-2020

€

31-12-2019

€

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Eigen vermogen  655.001  656.636  610.388  505.634  406.315 

Totaal vermogen  2.145.565  2.411.743  1.944.236  1.777.385  1.573.267 

Verhouding eigen vermogen t.o.v totaal 
vermogen (tussen de 20% - 40% is een gezonde 
solvabiliteit)

31% 27% 31% 28% 26%

Opbouw werkkapitaal 
Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden en geeft 
aan in welke mate de stichting in staat is aan haar kortlopende verplichtingen te voldoen. Op basis van de balans kan een 
opstelling worden gegeven van het werkkapitaal.

31-12-2021

€

31-12-2020

€

31-12-2019

€

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Vlottende activa  4.570  1.631  2.810  2.411  4.054 

Vorderingen  446.573  396.701  588.807  495.392  441.548 

Liquide middelen  1.403.051  1.652.114  973.426  852.525  694.449 

 1.854.194  2.050.446  1.565.043  1.350.328  1.140.051 

Af: kortlopende schulden  926.713  1.182.995  768.531  694.620  650.557 

Positief saldo  927.481  867.451  796.512  655.708  489.494 
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3.3 Verhouding private en publieke middelen

2021 2020 2019  2018

€ % € % € % € %

Opbrengsten 743.998  693.800   801.120  727.461 

Projectsubsidies 
en fondsen

 153.236  165.821   140.375  249.564 

Sponsorbijdragen  0  100   0  218 

897.234 28,19%  859.721 27,09%  941.495 28,82%  977.243 29,42%

Structurele 
subsidiebaten

 2.285.656 71,81%  2.313.836 72,91%  2.324.845 71,18%  2.344.524 70,58%

Som der 
exploitatiebaten

3.182.890 100,00% 3.173.557 100,00% 3.266.340 100,00% 3.321.767 100,00%

Tot slot
We treden de toekomst tegemoet vanuit vertrouwen in de relatie met onze belanghebbenden en de waarde die de ‘stad 
en de kernen’ hechten aan cultuurparticipatie, (amateur)kunst, cultuuronderwijs en talentontwikkeling. Bovendien hebben 
we vertrouwen in de Quintus medewerkers. Zij laten zich de afgelopen jaren zien als een creatief, flexibel, ondernemend 
en effectief samenwerkend team.

Het Quintus team is eenieder die betrokken is bij Quintus, erkentelijk voor de samenwerking en het vertrouwen dat in Quin-
tus wordt gesteld. Wij bedanken met name onze achterban (leerlingen, cursisten, scholen, verenigingen), de gemeente 
Kampen en onze culturele en maatschappelijke partners.

Kampen, mei 2022

Hendrik Jan Houtsma
Directeur - Bestuurder



WWW.QUINTUSKAMPEN.NL




