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Voorwoord van de voorzitter
Geacht bestuur,
Hiermede breng ik u rapport uit omtrent de jaarverslaggeving over het boekjaar
2020 van Stichting Cultuurpodium Kattekse CultUren.
De balans per 31 december 2020, i.c. De staat van baten en lasten over de periode
1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 en de toelichtingen hierop, welke
tezamen de jaarrekening over het boekjaar 2020 vormen, alsmede de overige
gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
Hoogachtend,
J. Verhoef Voorzitter
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1. Verslag van het bestuur
Voor Stichting Cultuurpodium Kattekse Culturen was 2020 het vierde loopjaar. Dit
jaar werd er teruggekeken naar het Warm Winter Fest van 2020 en stond het jaar
in teken van de voorbereidingen voor het Warm Winter Fest in januari 2021.
Naast het Warm Winter Fest werd dit jaar ook de Oude Redschuur in gebruik
genomen door ons. Tot slot stond dit jaar in het teken van COVID-19, de lockdown
en onzekerheid voor het organiseren van evenementen.
Het Warm Winter Fest 2020
Het festival was bedoeld als een kleinschalig
cultureel festival in hartje winter. Met op
bijzondere locaties, zoals in kerken, cafés en
winkelpanden in het centrum van Katwijk aan
Zee het publiek laten genieten van muziek,
theater, literatuur en kunst in allerlei vormen
met (semi-)professionele en lokale acts. Dit
jaar vond het Warm Winter Fest op vrijdag 17
januari plaatst in het dorpscentrum van Katwijk
Zee. De organisatie streefde tijdens deze derde
editie van het evenement op meer dan 800
belangstellenden, en uiteindelijk was er een
bezoekersaantal van rond de 1200 bezoekers.
De Oude Redschuur
In januari van dit jaar was de officiële
heropening van de oude gerenoveerde KNMR
loods en een week later werd de loods gebruikt
voor een voorstelling van het Warm Winter Fest
2020. Dat was eerste keer dat inwoners van
Katwijk de gerestaureerde botenloods aan de
Rijnmond konden bezoeken.

De Oude Redschuur: Kattekse CultUren krijgt cultuurpodium
Muziek, theater, literatuur en allerlei andere vormen van kunst verdienen een
podium. En dat podium is er sinds eind juni 2020 in de vorm van de gerestaureerde
redschuur aan Rijnmond.
De wethouders Adger van Helden en Jacco Knape overhandigden in juni 2020 de
sleutel aan voorzitter Verhoef van de Stichting Cultuurpodium Kattekse CultUren.
Tijdens deze feestelijke overhandiging werd een voorstelling verzorgd door Martine
Zeeman die samen met haar broer de Redschuur inwijdde. Later heeft ze met haar
toneelgroep Zeep aan Zee de Redschuur mogen gebruiken
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De Oude Redschuur aan de Rijnmond in
Katwijk aan Zee was een voormalige
botenloods voor de reddingsboot van de
KNRM Katwijk en is als gemeentelijk
monument in 2019 in opdracht van de
gemeente geheel gerestaureerd. Begin 2020
is de schuur officieel heropend en eind juni
van dat jaar in beheer gegeven bij Stichting
Cultuurpodium Kattekse CultUren,
organisator van onder andere Warm Winter
Fest in Katwijk.
De Oude Redschuur is voor iedereen te gebruiken voor bijvoorbeeld een:
vergadering, bezoek / schoolbezoek, lezing, voorstelling, expositie, optreden,
bijeenkomst, workshop, repetitie, etc.
Voor meer informatie over de Redschuur werd een website opgezet:
https://deouderedschuur.nl/
Open Monumentendag
De Oude Redschuur stelde op Open Monumentendag, zaterdag 12 september, ook
haar deuren open voor iedereen die een kijkje wilde nemen. Daar konden ze eens
zien hoe die voormalige botenloods van de KNRM er na de ingrijpende renovatie
van binnen uit ziet. Er was ook een fotopresentatie van de redschuur vanaf de
bouw in 1951 tot en met de renovatie in 2019. Corry en Ron zorgden met Ierse
ballades voor een muzikaal intermezzo en met een expositie van
borduurschilderijen werd een ode gebracht aan Dorus Rijkers, is een van de
bekendste redders van schipbreukelingen uit de Nederlandse geschiedenis. Buiten
kon iedereen een lekker bakje koffie of thee halen bij de foodtruck van Brownies &
Downies Katwijk.
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2. Organisatie
Stichting Cultuurpodium Kattekse Culturen is opgericht op 22 september 2017. De
stichting heeft als doel het verbreden van het draagvlak voor- en het ondersteunen
van diverse vormen van kunst in de meest uitgebreide zin van het woord ten
behoeve van (alle lagen van) de Katwijkse bevolking.
Statutaire naam: Stichting Cultuurpodium Kattekse CultUren
K.v.K. nummer: 69665370
RSIN / fiscaal nummer: 857961536
ANBI-status: Culturele ANBI
Telefoonnummer: 071-4017262
E-mailadres: info@kattekseculturen.nl
Website: http://www.kattekseculturen.nl
Postadres: M.H. Tromphof 45 2224 RS KATWIJK ZH
IBAN: NL78 RABO 0323 0998 31

2.1 Bestuur
Het bestuur bestaat per balansdatum uit de navolgende personen:
Mevrouw J.J. Verhoef – van der Plas (Voorzitter)
De heer J. Posthumus (Penningmeester / Secretaris)
De heer P.R. van de Putte (Bestuurslid)
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3. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
Het bestuur van Stichting Cultuurpodium Kattekse Culturen heeft de jaarrekening
2020 vastgesteld in zijn vergadering van 10-011-2021.
Voorzitter

Penningmeester / Secretaris

J.J. Verhoef – van der Plas

J. Posthumus

Bestuurslid

P.R. van de Putte
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3.1 Jaarrekening
JAARREKENING/BALANS 2019 STICHTING CULTUUPODIUM KATTEKSE CULTUREN
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